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Jaarverslag cassatiedesk 2012/2013 
 

 
In dit jaarverslag over 2012/2013 van de cassatiedesk van het Openbaar Ministerie wordt een 
cijfermatige analyse gegeven van de in 2012 en 2013 door de cassatiedesk behandelde en 
afgedane zaken (I), worden de voor de rechtspraktijk belangrijkste in die periode gewezen 

arresten van de Hoge Raad in OM-cassaties besproken (II) en worden alle in die periode 
gewezen arresten van de Hoge Raad in OM-cassaties vermeld, met vindplaatsen en met 

inbegrip van een korte samenvatting van de zaak (III). Het jaarverslag wordt afgesloten met 
een toekomstvisie van de cassatiedesk, waarin de doelstellingen worden omschreven voor de 
komende jaren (IV). 
 
In 2012/2013  waren bij de cassatiedesk werkzaam: 
- mr. H.H.J. (Herman) Knol, senior advocaat-generaal, tevens hoofd cassatiedesk 
- mr. dr. M.E. (Miranda) de Meijer, advocaat-generaal 

- mr. M. (Marcel) van der Horst, advocaat-generaal 
- mr. R. (Rob) ter Haar, secretaris en 
- S.D. (Aartie) Koeldiep, administratief medewerkster 
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I. Cijfermatige analyse van de in 2012/2013 door de cassatiedesk behandelde en afgedane 
zaken. 
 
In 2012 zijn 187 nieuwe zaken aangemeld bij de cassatiedesk. Dit aantal is substantieel hoger 

dan in 2011 toen 117 nieuwe zaken werden aangemeld. Dit heeft deels te maken met een 
andere manier van registreren van binnengekomen zaken, maar vooral ook doordat de 
cassatiedesk een grotere bekendheid heeft gekregen binnen het gehele openbaar ministerie. 
In 2013 zijn 131 nieuwe zaken aangemeld bij de cassatiedesk 
In 2012 zijn 162 zaken door de cassatiedesk afgehandeld, ook dit aantal ligt substantieel 
hoger dan het aantal van 100 afgedane zaken in 2011. In 2013 waren dit er 124 

Van de in 2012 afgehandelde zaken was 19 % afkomstig van de eerstelijnsparketten, 32% 

van het ressortsparket Den Haag, 22 % van het ressortsparket Amsterdam, 9 % van het 
ressortsparket Arnhem, 7 % van het ressortsparket Leeuwarden en 11% van het 
ressortsparket Den Bosch. In 2013 waren deze percentages respectievelijk 32 %, 15 %, 15 %, 
13 %, 8 % en 17 %. Het valt op dat het aantal zaken afkomstig uit de eerstelijnsparketten 
fors stijgt. Het gaat daarbij in het overgrote deel om klaagschriften tegen inbeslagneming ex 
art. 552a Sv. 

In 2012 zijn 68 schrifturen ingediend bij de Hoge Raad tegenover 30 schrifturen in 2011. In 
2013 waren dit er 57. Dit betekent dat in 2012 in 42 % van de door de cassatiedesk afgedane 
zaken een schriftuur werd ingediend tegenover 46% in 2013. In de overige zaken is besloten 
om het cassatieberoep niet door te zetten en het beroep in te trekken. Ook dit is een toename 
ten opzichte van 2011, in welk jaar in 30% van de afgedane zaken een schriftuur werd 
ingediend. 

 

In 2012 heeft de Hoge Raad 47 arresten gewezen op een door het Openbaar Ministerie 
ingesteld beroep in cassatie. In 32 van die zaken is het cassatieberoep gegrond verklaard. Dit 
betekent een slagingspercentage van 68%, tegenover een slagingspercentage van 51% in 
2011. In 2013 heeft de Hoge raad 61 arresten gewezen op een door het Openbaar Ministerie 
ingesteld cassatieberoep. In 37 van die zaken is het cassatieberoep gegrond verklaard. Dit 
betekent een slagingspercentage van ruim 60 %. 
Dat het cassatieberoep door de Hoge Raad is verworpen, betekent overigens niet altijd dat het 

doorzetten van het cassatieberoep niet zinvol is geweest. In een aantal gevallen heeft de Hoge 
Raad in een arrest waarbij het cassatieberoep werd verworpen duidelijkheid gegeven omtrent 
rechtsvragen die voor de praktijk van belang waren.1 
 

                                                 
1 Zie hierover ook het editorial van L. Plas in Trema: ‘Winnen of verliezen', december 2013 
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II. Bespreking van de voor de rechtspraktijk belangrijkste in 2012/2013  gewezen arresten 
van de Hoge Raad in OM-cassaties. 
 
Artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering 

 
De wijze waarop de feitenrechter art. 359a van het Wetboek van Strafvordering toepast is 
voor het Openbaar Ministerie van essentieel belang. Sinds het bekende Afvoerpijp arrest uit 
20042 is de Hoge Raad kritisch ten aanzien van de sancties die op vormverzuimen worden 
toegepast, in het bijzonder als dit tot gevolg heeft dat het Openbaar Ministerie in zijn 
vervolging niet-ontvankelijk wordt verklaard. In 2012 zijn vele cassatieberoepen van het 

Openbaar Ministerie, waarin de feitenrechter niet overeenkomstig de door de Hoge Raad 

uitgezette lijnen tot sanctionering van vormverzuimen is omgegaan, geslaagd. Verwacht wordt 
voor de toekomstige rechtspraak dat in het bijzonder HR 4 januari 2011, LJN:BM6673, NJ 
2012,/145 m.nt. Borgers (Nadeelsvereiste) – het niet ontdekken van het strafbare feit is niet 
een rechtens te respecteren belang - een belangrijke rol zal gaan spelen bij de beoordeling 
van vormverzuimen.  
 

HR 18 december 2012, LJN: BY5315 
Het Hof Leeuwarden oordeelt dat weliswaar met toestemming van de verdachte diens woning 
is binnengetreden en doorzocht, doch gaat desalniettemin tot bewijsuitsluiting over. Het Hof is 
van oordeel dat de agenten bij gebrek aan een redelijk vermoeden van schuld niet om die 
toestemming tot binnentreden en doorzoeking hadden mogen vragen. De Hoge Raad casseert 
het arrest van het Friese Hof: 

 

“Het Hof heeft vastgesteld dat met toestemming van de verdachte zijn woning is 
betreden en doorzocht. Tijdens de doorzoeking werden in de woning aanwezige 
gegevensdragers in beslag genomen. Het Hof heeft geoordeeld dat aan de feiten en 
omstandigheden die ten tijde van het binnentreden van de woning aan de 
opsporingsambtenaren bekend waren geen redelijk vermoeden van schuld kan worden 
ontleend. Dit brengt naar het oordeel van het Hof mee dat de opsporingsambtenaren 
de verdachte niet om toestemming hadden mogen vragen om de woning binnen te 

treden en te doorzoeken zodat de doorzoeking en inbeslagneming onrechtmatig is. Dit 
oordeel is onjuist.” 

 
Dit is in de lijn met HR 1 februari 2000 (NJ 2000/264), waarin met zoveel woorden is 
overwogen dat "het onderzoek in de woning van de verdachte met diens toestemming heeft 

plaatsgevonden, zodat van toepassing van het dwangmiddel van huiszoeking geen sprake 

was." In algemene zin kan uit de jurisprudentie van de Hoge Raad worden afgeleid dat bij 
toestemming van een bewoner voor de doorzoeking van zijn woning (of voor enige andere 
onderzoeks-handeling) in ieder geval niet van het gebruik van een dwangmiddel kan worden 
gesproken. De daarvoor in de wet neergelegde voorwaarden zijn dan niet van toepassing. 
 
HR 3 april 2012, LJN: BU3452 (NJ 2012/346 m.nt. Reijntjes) 
Een zedenzaak waarin door het Openbaar Ministerie de eigen ‘Aanwijzing opsporing en 

vervolging inzake seksueel misbruik’ niet is nageleefd. In het bijzonder was de Landelijke 
Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken niet geconsulteerd, terwijl het toch ging om een 
aangifte met aspecten van hervonden herinneringen. Eveneens is niet binnen drie maanden 
beslist of al of niet tot vervolging zou worden overgegaan. Rechtbank en Hof verklaarden het 
OM niet-ontvankelijk in zijn vervolging. In cassatie is aangevoerd dat het niet naleven van 
bepalingen uit een Aanwijzing in het verleden niet snel een schending van het Zwolsman-

criterium opleverde.3  De Hoge Raad heeft echter het oordeel van het Hof in stand gelaten: 

 

                                                 
2
 NJ 2004/376 

3 Vgl. HR 20 november 2012, NJ 2012/673. Zie ook HR 13 december 2011, NJ 2012/299 m.nt. Reijntjes 
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“ Wegens de mogelijke onbetrouwbaarheid ervan is het gebruik van verklaringen die 
de vrucht zijn van zogenoemde hervonden herinneringen, voor het bewijs in 
strafzaken omstreden. Mede in dat licht moeten de  voorschriften van voormelde 
Aanwijzing en de daarbij behorende bijlage 3 worden bezien. Die bijlage drukt het 

aldus uit dat de inschakeling van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken 
(LEBZ) moet voorkomen dat iemand die wordt beschuldigd van seksueel misbruik, al 
te lichtvaardig wordt aangehouden, en voorts dat een oordeel van deskundigen als 
bedoeld in de Aanwijzing omtrent de geloofwaardigheid van de aangifte niet kan 
worden gemist. Tegen die achtergrond bezien en in aanmerking genomen dat de 
Rechtbank en het Hof hebben vastgesteld dat in deze zaak sprake is van een aangifte 
met aspecten van hervonden herinneringen, zodat voormelde Aanwijzing van 

toepassing is, en voorts dat is overgegaan tot aanhouding, verhoor en vervolging van 
de verdachte zonder dat tevoren overeenkomstig die Aanwijzing de LEBZ was 

geconsulteerd, alsmede dat - al evenzeer in strijd met die Aanwijzing - de beslissing 
tot vervolging niet is genomen binnen drie maanden na binnenkomst van de zaak ten 
parkette, getuigt hun oordeel dat de niet-naleving van de bedoelde Aanwijzing op deze 
punten een zodanig ernstig vormverzuim oplevert dat dit moet leiden tot de niet-

ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging, niet van een onjuiste 
rechtsopvatting. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en het is toereikend gemotiveerd.” 

 
HR 7 februari 2012, LJN: BU6784 (Zwolsman/Tallon) 
In deze zaak is de verdachte niet tijdig door het Openbaar Ministerie geïnformeerd  over de 
handelwijze van de CIE-informant. Dit was wel noodzakelijk omdat die informatie (zoals blijkt 
uit het vonnis van de Rb) van invloed had kunnen zijn op de te nemen eindbeslissing en 

(daardoor) op beslissingen inzake de voorlopige hechtenis. Het Hof oordeelt dat deswege aan 
verdachtes recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. Het Hof voegt er 

aan toe dat het heeft gekozen voor de zwaarste sanctie (niet-ontvankelijkheid van het 
Openbaar Ministerie), teneinde zowel de CIE als het Openbaar Ministerie te doordringen van 
de ernst van de situatie. De Hoge Raad achtte dit echter geen grond voor de zwaarste sanctie:  
 

“In aanmerking genomen dat het Hof zijn beslissing mede heeft doen steunen op de 

omstandigheid dat de verdachte "niet tijdig [is] geïnformeerd door het OM over de 
handelwijze van [betrokkene 6] en dat had wel gemoeten omdat die informatie (zoals 
blijkt uit het vonnis van de rechtbank) van invloed had kunnen zijn op de te nemen 
eindbeslissing en (daardoor) op beslissingen inzake de voorlopige hechtenis", en dat 
volgens het Hof niet gezegd kan worden dat de verdachte "door toedoen van de 
informant is gebracht tot andere strafbare feiten dan waarop zijn opzet gericht was", 

is 's Hofs oordeel dat aan verdachtes recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is 
tekortgedaan, niet begrijpelijk. Daarbij verdient opmerking dat hetgeen het Hof voorts 

nog heeft overwogen en in het bijzonder zijn keuze van "de zwaarst mogelijke sanctie, 
namelijk de niet-ontvankelijkheid van het OM" teneinde "zowel de CIE als het OM te 
doordringen van de ernst van de situatie", onvoldoende grond oplevert voor de niet-
ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging van de verdachte.  

 

HR 3 juli 2012, LJN: BV7438 (ANPR-gegevens)  
Het Hof Arnhem spreekt een tweetal mannen vrij die op (zeer) grote schaal auto’s hadden 
gestolen. Het Hof oordeelt dat het bewijs ten onrechte via het systeem ‘Automatic Number 
Plate Recognition’ (ANPR)4 is verkregen, derhalve als onrechtmatig verkregen moet worden 
aangemerkt en niet voor de bewijsvoering kan worden gebezigd. De Hoge Raad vernietigt dit 
oordeel met de volgende overweging: 
 

“Aan het oordeel van het Hof dat de onrechtmatig verkregen ANPR-gegevens van het 

bewijs moeten worden uitgesloten is mede ten grondslag gelegd dat voor de verdachte 

                                                 
4 In beide gevallen worden kentekens van het systeem passerende voertuigen gescand, opgeslagen en 

vergeleken met kentekens in zogenaamde vergelijkingsbestanden. Deze vergelijkingsbestanden zijn een 

verzameling kentekens waarvoor de politie om uiteenlopende redenen belangstelling heeft. 
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nadeel is ontstaan, aangezien die gegevens aanleiding zijn geweest voor het 
aanwenden van verdergaande opsporingsbevoegdheden waardoor belastend 
bewijsmateriaal is verkregen. Dit oordeel geeft, in aanmerking genomen dat niet 
zonder meer gesteld kan worden dat de verdachte is tekortgedaan wat betreft zijn 

recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak en met de ontdekking van een 
strafbaar feit ook geen rechtens te respecteren belang van de verdachte is 
geschonden, blijk van een onjuiste opvatting omtrent het begrip nadeel als bedoeld in 
art. 359a, tweede lid, Sv.  
 
Het Hof heeft aan zijn oordeel dat het gebruik van de in de onderhavige zaak 
verkregen ANPR-gegevens een ernstig vormverzuim oplevert, meer in het bijzonder 

ten grondslag gelegd dat de wettelijke voorschriften van de Wpg, die ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer dienen - te weten art. 8, zesde lid, en art. 3, eerste en 

tweede lid, Wpg -, zijn geschonden, en dat uit de parlementaire stukken blijkt dat ten 
tijde van het voorbereidend onderzoek tegen de verdachte de wetgever aarzelingen 
had over de rechtmatigheid van dergelijk gebruik van ANPR-gegevens en de minister 
onvoldoende wettelijke basis aanwezig achtte voor het projectmatig bewaren van de 

'no hits'.  
 
(..) Het oordeel van het Hof dat door de onderhavige bewijsgaring een belangrijk 
(strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden, (is) 
niet toereikend gemotiveerd. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat een schending 
van het door art. 8 EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer niet zonder meer een inbreuk oplevert op de in art. 6 EVRM vervatte 

waarborg van een eerlijk proces, terwijl het Hof omtrent de ernst van de inbreuk op 
dit recht van de verdachte niets heeft vastgesteld. Daarbij wordt voorts in aanmerking 

genomen dat het Hof zijn oordeel dat art. 8, zesde lid, en art. 3, eerste en tweede lid, 
Wpg zijn geschonden mede grondt op de inhoud van parlementaire stukken die 
dateren uit 2010, terwijl de tenlastegelegde feiten dateren van 2008 en 2009, en ten 
tijde van het verwerken van de ANPR-gegevens in de onderhavige zaak hooguit 
gezegd kon worden dat die kamerstukken en de desbetreffende regelgeving 

onduidelijkheid lieten bestaan over het antwoord op de vraag of en hoe die gegevens 
in het belang van de opsporing van strafbare feiten zouden mogen worden aangewend 
in het kader van de Wpg.  

 
HR 26 juni 2012, LJN: BV1642 (‘MTV’ en 359a Sv) 
In een uitvoerig gemotiveerd arrest oordeelt het Hof Den Bosch dat een bij een verdachte na 

een onrechtmatige staandehouding in het kader van het ‘Mobiel Toezicht Vreemdelingen’ 
(MTV) ontdekt vals verblijfsdocument niet voor het bewijs van het in artikel 225 van het 

Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf mag worden gebezigd. De onrechtmatige ‘MTV – 
staandehouding’ wordt door het Hof als een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv 
aangemerkt. Het arrest van het Hof wordt in cassatie vernietigd met de volgende overweging: 
 

“ Uit hetgeen het Hof omtrent de onderhavige, op art. 50, eerste lid, 

Vreemdelingenwet 2000 gebaseerde staandehouding heeft vastgesteld kan bezwaarlijk 
anders volgen dan dat die staandehouding niet heeft plaatsgevonden in het kader van 
het voorbereidend onderzoek van het in deze zaak tenlastegelegde en 
bewezenverklaarde misdrijf van art. 225 Sr (vgl. HR 30 maart 2004, LJM AM2533, NJ 
2004/376). 's Hofs oordeel dat de onrechtmatige staandehouding van de verdachte 
een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv vormt, is dus onjuist.  
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In HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY53215, een van de meest in het oog 
springende arresten van 2013, zette de Hoge Raad onder verwijzing naar en in aanvulling op 
eerdere rechtspraak dienaangaande het toetsingskader bij vormverzuimen a.b.i. art. 359a Sv 
en de daaraan eventueel te verbinden gevolgen uiteen. Met name met betrekking tot de 

sanctie van bewijsuitsluiting leverde dit interessante overwegingen op. Het draaide allemaal 
om een afgegeven machtiging tot binnentreden door een niet gecertificeerde hulpOvJ. Het Hof 
tilde daar dermate zwaar aan dat hij de naar aanleiding van het (onrechtmatige) binnentreden  
aangetroffen hennepkwekerij van het bewijs uitsloot en vrijsprak. Het middel kwam er in de 
kern op neer dat het Hof bij zijn beoordeling van het verzuim geen rekening heeft gehouden 
met het ontstane nadeel6 en dat bovendien ook een wel gecertificeerde hulpOvJ de machtiging 
zonder meer zou hebben afgegeven. De Hoge Raad was het hiermee eens en het middel 

slaagde aldus. De Hoge Raad liet het hier echter niet bij. Hoewel in de onderhavige zaak dus 
geen sprake was van een situatie die noopte tot bewijsuitsluiting, wijst de Hoge Raad hier wel 

op een aantal gevallen waarin dat wel het geval kan zijn, ondanks dat niet direct art. 6 EVRM 
is geschonden: 
 

"2.4.2. Ook bij bewijsuitsluiting gaat het dus om een bevoegdheid van de rechter, 

waarvan de uitoefening in de eerste plaats moet worden beoordeeld in het licht van de 
wettelijke beoordelingsfactoren van art. 359a, tweede lid, Sv en van de 
omstandigheden van het geval. Bewijsuitsluiting kan als op grond van art. 359a, 
eerste lid, Sv voorzien rechtsgevolg uitsluitend aan de orde komen indien het 
bewijsmateriaal door het verzuim is verkregen, en komt slechts in aanmerking indien 
door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of 
rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden (vgl. HR 30 maart 2004, LJN 

AM2533, NJ 2004/376). Wat dat laatste betreft geldt dat een schending van het in art. 
8 EVRM gegarandeerde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet 

zonder meer een inbreuk oplevert op de in art. 6 EVRM vervatte waarborg van een 
eerlijk proces (vgl. HR 7 juli 2009, LJN BH8889, NJ 2009/399) en dat aan een niet 
gerechtvaardigde inbreuk op het door het eerste lid van art. 8 EVRM gewaarborgde 
recht in de strafprocedure tegen de verdachte geen rechtsgevolgen behoeven te 
worden verbonden, mits zijn recht op een eerlijk proces zoals bedoeld in art. 6, eerste 

lid, EVRM wordt gewaarborgd (vgl. HR 5 oktober 2010, LJN BL5629, NJ 2011/169, rov. 
4.4.1). 
 
2.4.3. Met betrekking tot mogelijke uitoefening van de bevoegdheid tot 
bewijsuitsluiting verdient in aansluiting op dit in de wet neergelegde en in de eerdere 
rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde beoordelingskader nog aantekening dat de 

rechter om verschillende redenen gebruik kan maken van de bevoegdheid tot 
toepassing van bewijsuitsluiting als rechtsgevolg van een vormverzuim als bedoeld in 

art. 359a Sv. 
 

2.4.4. Toepassing van bewijsuitsluiting kan noodzakelijk zijn ter verzekering van het 
recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM, zoals daaraan 
mede door het EHRM uitleg is gegeven. In dit verband kan bijvoorbeeld worden 

gewezen op de rechtspraak over schending van het recht op rechtsbijstand bij het 
politieverhoor (vgl. HR 30 juni 2009, LJN BH3079, NJ 2009/349) of op de rechtspraak 
over door de verdachte afgelegde verklaringen tegenover een undercoveragent die 
zich heeft voorgedaan als medegedetineerde van de verdachte (vgl. HR 28 maart 
2006, LJN AU5471, NJ 2007/38). In dergelijke gevallen is - zodra vaststaat dat zich 
een zodanig vormverzuim heeft voorgedaan - de ruimte om na afweging van de in 
2.4.1 genoemde factoren af te zien van de toepassing van bewijsuitsluiting (zeer) 

beperkt, zoals ook tot uitdrukking komt in de rechtspraak van de Hoge Raad over 

                                                 
5 zie in soortgelijke zin ook de OM-cassatie HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5322 
6
 zie over het nadeelsvereiste ook T. Kooijmans, 'Elk nadeel heb z'n voordeel? Artikel 359a Sv en de 

ontdekking van het strafbare feit', DD 2011, afl. 9/78, p. 1091-1108 
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schending van het recht op rechtsbijstand bij het politieverhoor, die is gevolgd op 
voormeld arrest van 30 juni 2009. 

 
2.4.5. Voorts kan in gevallen waarin het recht van de verdachte op een eerlijk proces 

in de zin van art. 6 EVRM niet (rechtstreeks) aan de orde is, maar sprake is van een 
ander belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel dat in aanzienlijke mate 
is geschonden, toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk worden geacht als middel 
om toekomstige vergelijkbare vormverzuimen die onrechtmatige bewijsgaring tot 
gevolg hebben te voorkomen en een krachtige stimulans te laten bestaan tot handelen 
in overeenstemming met de voorgeschreven norm. Een dergelijke toepassing van 
bewijsuitsluiting als rechtsstatelijke waarborg en als middel om met de opsporing en 

vervolging belaste ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig optreden kan in 
beeld komen als sprake is van een vormverzuim dat resulteert in een zeer ingrijpende 

inbreuk op een grondrecht van de verdachte, zoals het geval was in HR 29 mei 2007, 
LJN AZ8795, NJ 2008/14. In die zaak ging het om een in het kader van een 
lijfsvisitatie als bedoeld in art. 17 Douanewet zonder toereikende wettelijke grondslag 
uitgevoerde schouwing van de natuurlijke openingen en holten van het lichaam. Ook 

kan gedacht worden aan gevallen waarin het gebruik voor het bewijs wezenlijk afbreuk 
doet aan het fundamentele belang dat met bescherming van het professionele 
verschoningsrecht is gediend. In HR 12 januari 1999, LJN ZD1402, NJ 1999/290 
bracht dit mee dat de inhoud van telefoongesprekken tussen de medeverdachte en 
een door hem geraadpleegde advocaat niet tot het bewijs mochten worden gebezigd. 
In HR 2 oktober 2007, LJN BA5632, NJ 2008/374 gold datzelfde voor een proces-
verbaal, voor zover daarin was gerelateerd dat de verdachte tijdens zijn verhoor door 

de politie is geconfronteerd met de weergave van een telefoongesprek tussen hemzelf 
en de door hem geraadpleegde dokterstelefoon alsmede hoe hij op die confrontatie 

heeft gereageerd. 
Of een zeer ingrijpende inbreuk op een grondrecht van de verdachte met het oog op 
het voorkomen van soortgelijke inbreuken tot toepassing van bewijsuitsluiting noopt, 
zal de rechter moeten beoordelen aan de hand van de hiervoor onder 2.4.1 genoemde 
wettelijke beoordelingsfactoren en met inachtneming van de omstandigheden van het 

geval. Daarbij zal de rechter ook kunnen betrekken of in de gegeven omstandigheden 
toepassing van bewijsuitsluiting opweegt tegen de daarvan te verwachten negatieve 
effecten en of aldus niet op onaanvaardbare wijze afbreuk wordt gedaan aan 
zwaarwegende belangen als de waarheidsvinding en de bestraffing van de dader van 
een - mogelijk zeer ernstig - strafbaar feit, alsmede in voorkomend geval aan de 
rechten van slachtoffers of hun nabestaanden, mede gelet op uit het EVRM 

voortvloeiende positieve verplichtingen tot effectieve bestraffing. 
2.4.6. Toepassing van bewijsuitsluiting is voorts niet onder alle omstandigheden 

uitgesloten als sprake is van de - zeer uitzonderlijke - situatie (waarin het verzekeren 
van het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM de rechter niet noopt tot 
toepassing van bewijsuitsluiting en evenmin sprake is van een op zichzelf reeds zeer 
ingrijpende inbreuk op een grondrecht van de verdachte, maar) waarin het 
desbetreffende vormverzuim naar uit objectieve gegevens blijkt zozeer bij herhaling 

voorkomt dat zijn structureel karakter vaststaat en de verantwoordelijke autoriteiten 
zich, vanaf het moment waarop dit structurele verzuim hun bekend moet zijn geweest, 
onvoldoende inspanningen hebben getroost overtredingen van het desbetreffende 
voorschrift te voorkomen. De enkele stelling dat zich zodanig structureel verzuim 
voordoet is daartoe niet toereikend en behoeft de rechter in de desbetreffende 
procedure geen aanleiding te geven daarnaar een onderzoek in te stellen. Het ligt 
daarbij op de weg van de verdediging aan de hand van buiten de voorliggende zaak 

reeds bekende gegevens te onderbouwen dat zich zodanig structureel verzuim 

voordoet. Vervolgens ligt het op de weg van het openbaar ministerie daartegenover 
concrete gegevens te verstrekken aan de hand waarvan kan worden bepaald of de 
verantwoordelijke autoriteiten adequate maatregelen hebben getroffen om structurele 
overtreding van het desbetreffende voorschrift zoveel als redelijkerwijs mogelijk uit te 
sluiten. 

In het hier bedoelde geval komt toepassing van bewijsuitsluiting slechts in aanmerking 
indien aannemelijk is geworden dat die toepassing in de gegeven omstandigheden 
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daadwerkelijk de beoogde normerende werking op de praktijk van opsporing en 
vervolging zal hebben, waarbij van belang kan zijn wat de oorzaak van het 
vormverzuim is en wat (reeds) door de verantwoordelijke autoriteiten ter voorkoming 
van overtreding van het bewuste voorschrift is ondernomen. In het geval zodanig 

preventief effect op zichzelf is te verwachten, moet worden onderzocht of in de 
gegeven omstandigheden toepassing van bewijsuitsluiting opweegt tegen de daarvan 
te verwachten negatieve effecten en of aldus niet op onaanvaardbare wijze afbreuk 
wordt gedaan aan zwaarwegende belangen als de waarheidsvinding en de bestraffing 
van de dader van een - mogelijk zeer ernstig - strafbaar feit, alsmede in voorkomend 
geval aan de rechten van slachtoffers of hun nabestaanden, mede gelet op uit het 
EVRM voortvloeiende positieve verplichtingen tot effectieve bestraffing. 

In het bijzonder de zojuist besproken, zeer uitzonderlijke, situatie vergt dat de rechter 
in zijn uitspraak nadere rekenschap aflegt van toepassing van bewijsuitsluiting." 

 
 
Witwassen 
 

In HR 17 december 2013,  ECLI:NL:HR:2013:2002 herhaalde de Hoge Raad nog eens zijn 
inmiddels bestendige lijn inzake het witwassen van uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen.7 
Het ging hier om het volgende: Op 3 augustus 2010 betraden twee verbalisanten in verband 
met een doorzoeking de woning van verdachte. Toen één van de verbalisanten in de 
woonkamer stond, zag hij verdachte via de keuken de tuin inlopen. De verbalisant zag dat 
verdachte naar achteren de tuin inliep en een donkerroze/paars gekleurd tasje op het dak van 
de schuur gooide. De verbalisant is op dat dak gaan kijken en zag een donkerroze/paars 

gekleurd tasje liggen, alsmede een zwarte weegschaal. Verbalisant keek in het tasje en zag 
daarin een plastic zakje met een op cocaïne gelijkende stof zitten, alsmede een aantal 

drugswikkels. Deze op cocaïne gelijkende stof is onderzocht. Uit deze test bleek dat het 
213,05 gram cocaïne betrof. Naar het oordeel van het hof betreft het hier een 
handelshoeveelheid. Bij dezelfde doorzoeking in de woning van verdachte zijn een geladen 
vuurwapen, een stroomstootwapen een aantal (grote) geldbedragen aangetroffen. Er is € 
36.060 in de ouderslaapkamer, € 5.000 boven de koelkast, € 1.700 in de buffetkast, € 1.120 

op het aanrecht, € 600 in een portemonnee, € 200 boven een bureau, € 500 in een kluisje en 
US $ 3.702 in een televisiekast aangetroffen.  
Nu niet was gebleken dat de verdachte een handeling heeft verricht die heeft bijgedragen aan 
het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van de bij hem aangetroffen 
geldbedragen van € 36.060, € 5000, € 1700, € 1120, $ 3702 en € 600 kon het Hof met 
betrekking tot die geldbedragen niet komen tot de kwalificatie witwassen en ontsloeg het hof 

de verdachte in zoverre van alle rechtsvervolging. De Hoge Raad liet deze beslissing in stand: 
 

"3.4.1. Het Hof heeft kennelijk aannemelijk geacht dat de desbetreffende 
geldbedragen afkomstig zijn uit eigen misdrijf (cocaïnehandel) en dat de verdachte 
deze gelden slechts heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad. Het Hof heeft 
vervolgens vastgesteld dat met betrekking tot deze geldbedragen door de verdachte 
geen handeling is verricht die heeft bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de 

criminele herkomst van die geldbedragen. 
 
3.4.2. Het Hof heeft gelet op een en ander geoordeeld dat het met betrekking tot die 
geldbedragen niet tot de kwalificatie witwassen kan komen. Dat oordeel geeft, gelet 
op hetgeen hiervoor onder 3.3 is overwogen, niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd." 

 

                                                 
7 o.a. HR 26 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM4440, HR 17 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1481, 

HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:14 
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Interessant voor de rechtspraktijk was nog de overweging die de Hoge Raad hierna gaf naar 
aanleiding van de opvatting in het middel dat de rechter die de kwalificatieuitsluitingsgrond wil 
toepassen, “dan wel het (grond)misdrijf waaraan verdachte zich schuldig zou hebben gemaakt 
zoveel mogelijk dient te concretiseren voor wat betreft plaats, tijd en door de verdachte 

verrichte handelingen. Eerst als dat is vastgesteld wordt voorkomen dat de verdachte, die een 
bepaald misdrijf heeft begaan en die de door dat misdrijf verkregen voorwerpen onder zich 
heeft, zich ook automatisch zou schuldig maken aan het witwassen van die voorwerpen.” 
 
De gestelde eis van feit, tijd en plaats ontbreekt in de arresten die de Hoge Raad heeft 
gewezen sinds hij de kwalificatie-uitsluitingsgrond heeft vastgesteld in zijn arrest van 26 
oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM4440, NJ 2010/655 m.nt. M. Borgers. Deze zaken hadden 

telkens betrekking op tenlasteleggingen en bewezenverklaringen waarin geen gronddelict is 
omschreven terwijl niet blijkt dat de feitenrechter in die zaken feit, tijd en plaats van het 

gronddelict heeft vastgesteld. Dit zou ook in strijd komen met het systeem van de wet. De 
Hoge Raad deelde de opvatting van het OM niet: 
 

"3.4.3. Voor zover het middel berust op de opvatting dat in een geval als het 

onderhavige "de rechter dan wel het (grond)misdrijf waaraan de verdachte zich 
schuldig zou hebben gemaakt zoveel mogelijk dient te concretiseren voor wat betreft 
plaats, tijd en door de verdachte verrichte handelingen", stelt het een eis die het recht 
niet kent." 

 
Gedachte hierachter is dat op grond van het beslissingsmodel in de artikelen 348 en 350 Sv de 
feitenrechter beslist op de grondslag van de tenlastelegging. Als aan de feitenrechter het 

gronddelict niet in de tenlastelegging is voorgelegd, staat het hem dus niet vrij om buiten de 
tenlastelegging om feit, tijd en plaats van dat grondfeit vast te stellen. Wel kan de 

feitenrechter vaststellen dat de voorwerpen afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf 
begaan misdrijf. 
 
De vraag na al deze arresten van de Hoge Raad over witwassen van door eigen misdrijf 
verkregen goederen is nog altijd wanneer nu kan worden gesproken van een 

verhullingshandeling. Borgers geeft zijn visie op dit vraagstuk in zijn noot onder NJ 2013/266: 
 

"De vraag rijst nog wat precies moet worden verstaan onder ‘een gedraging die meer 
omvat dan het enkele voorhanden hebben’. Waar moet dat meerdere dan uit bestaan? 
Een verstrekkende interpretatie zou zijn dat het voorhanden hebben feitelijk reeds 
moet zijn overgegaan in een andere in artikel 420bis-420quater lid 2 sub b Sr 

genoemde delictsgedraging en dus in overdragen, omzetten of gebruik maken. Die 
uitleg ligt niet voor de hand, omdat de Hoge Raad in de verduidelijkingsoverweging 

meermalen laat blijken zich te willen beperken tot het voorhanden hebben (van een 
voorwerp dat afkomstig uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf). Veeleer lijkt 
het erop — vgl. ook de laatste twee volzinnen van de derde alinea van de 
verduidelijkingsoverweging — dat er sprake is van een gedraging die meer omvat dan 
het enkele voorhanden hebben, indien kan worden vastgesteld dat het voorhanden 

hebben een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst 
van het door eigen misdrijf verkregen voorwerp gericht karakter heeft. De beide 
toepassingsvoorwaarden lijken dus samen te smelten, waardoor het erop neerkomt 
wat het voorhanden hebben in concreto behelst. Aan de gestelde voorwaarden zou 
dan bijvoorbeeld worden voldaan indien degene die een ander heeft opgelicht, de 
aldus verkregen gelden rechtstreeks heeft laten storten op een coderekening. De aard 
van die rekening brengt dan met zich dat de verdachte zich zodanig heeft gedragen 

dat het voorhanden een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen gericht karakter 

heeft. 
Hierbij dient nog te worden bedacht dat in de praktijk bij de formulering van de 
tenlasteleg-ging nog wel eens de weg van de minste weerstand wordt gekozen. Er 
wordt dan alleen het voor-handen hebben van een bepaald voorwerp of geldbedrag 
ten laste gelegd, terwijl op de keper beschouwd ook meer (delicts)gedragingen 

hebben plaatsgevonden. Juist dan is het — ingeval van bewezenverklaring — zaak om 
nauwkeurig te bezien — en in de bewijsconstructie tot uitdrukking te brengen — wat 
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het voorhanden hebben precies behelst en in hoeverre daaruit van een op het 
daadwerkelijk verbergen of verhullen gericht karakter blijkt." 

 
 

Algemene beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 
 
HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:7 (Checkpoint-zaak, ontvankelijkheid OM) 
In de zaak tegen de bekende mega coffeeshop 'Checkpoint' uit Terneuzen speelde een tweetal 
beginselen van behoorlijk strafprocesrecht een prominente rol; het vertrouwensbeginsel en 
het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging. De casus is bekend: het Hof in Den 
Haag verklaarde het OM niet-ontvankelijk, waardoor alle 17 verdachten in de zaak vrijuit 

gingen. 
Deze uitspraak was gebaseerd op het feit dat zowel de plaatselijke overheid als de officier van 

justitie de coffeeshop jarenlang gedoogde. Hierdoor zou het OM het vertrouwensbeginsel 
schenden als de medewerkers toch opeens vervolgd zouden worden. Het OM ging in cassatie 
en kreeg de Hoge Raad aan zijn zijde. De Hoge Raad begon met voorop te stellen dat in art. 
167, eerste lid, Sv aan het openbaar ministerie de bevoegdheid is toegekend zelfstandig te 

beslissen of naar aanleiding van een ingesteld opsporingsonderzoek vervolging moet 
plaatsvinden (opportuniteitsbeginsel) en dat de beslissing van het openbaar ministerie om tot 
vervolging over te gaan zich slechts in zeer beperkte mate leent voor een inhoudelijke 
rechterlijke toetsing in die zin dat slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is voor een niet-
ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging op de grond dat het 
instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede 
procesorde.8 

Zo'n uitzonderlijk geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de vervolging wordt ingesteld of 
voortgezet nadat door het openbaar ministerie gedane, of aan het openbaar ministerie toe te 

rekenen, uitlatingen (of daarmee gelijk te stellen gedragingen) bij de verdachte het 
gerechtvaardigde vertrouwen hebben gewekt dat hij niet (verder) zal worden vervolgd (het 
vetrouwensbeginsel). Aan uitlatingen of gedragingen van functionarissen aan wie geen 
bevoegdheden in verband met de vervolgingsbeslissing zijn toegekend kan zulk 
gerechtvaardigd vertrouwen dat (verdere) vervolging achterwege zal blijven evenwel in de 

regel niet worden ontleend.9 
Een uitzonderlijk geval als zojuist bedoeld doet zich ook voor wanneer de vervolging wordt 
ingesteld of voortgezet terwijl geen redelijk handelend lid van het openbaar ministerie heeft 
kunnen oordelen dat met (voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke 
handhaving beschermd belang gediend kan zijn. In het geval van een zodanige, aperte 
onevenredigheid van de vervolgingsbeslissing is de (verdere) vervolging onverenigbaar met 

het verbod van willekeur (dat in de strafrechtspraak in dit verband ook wel wordt omschreven 
als het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging). Aan het oordeel dat het 

openbaar ministerie om deze reden in de vervolging van een verdachte niet-ontvankelijk moet 
worden verklaard dienen zware motiveringseisen te worden gesteld. 
 
Gelet op deze hierboven vermelde algemene uitgangspunten oordeelde de Hoge Raad dat het 
oordeel van het Hof dat schending van het vertrouwensbeginsel en schending van het beginsel 

van redelijke en billijke belangenafweging ertoe moet voeren dat het Openbaar Ministerie in 
de vervolging van de verdachte niet-ontvankelijk moet worden verklaard, onjuist was: 
 

"2.5.2. 
Voor zover de hiervoor weergegeven overwegingen van het Hof aldus moeten worden 
verstaan dat de Officier van Justitie niet heeft kunnen verantwoorden dat het belang 
van de verdachte bij het ontgaan van straf en/of strafrechtelijke maatregelen ter zake 

van zijn in de tenlastelegging omschreven gedragingen minder zwaar moet wegen dan 

het belang van strafrechtelijke rechtshandhaving, en de Officier van Justitie met name 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat een aanvaardbaar niveau van rechtshandhaving 

                                                 
8 vgl. HR 6 november 2012, LJN BX4280, NJ 2013/109 
9 vgl. HR 8 mei 2012, LJN BW5002 
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ook door toepassing van uitsluitend bestuursrechtelijke bevoegdheden bereikt had 
kunnen worden, heeft het Hof miskend dat het de strafrechter niet vrijstaat om de aan 
de officier van justitie voorbehouden vervolgingsbeslissing op die wijze ten volle te 
toetsen. In verband met de ontvankelijkheid van de officier van justitie in een 

strafvervolging dient de strafrechter immers uitsluitend te onderzoeken of zich de 
hiervoor in 
2.4.3 
bedoelde situatie voordoet dat geen redelijk oordelend lid van het openbaar ministerie 
tot het instellen of voortzetten van die vervolging had kunnen besluiten. 
Overigens valt zonder nadere motivering niet in te zien waarom doeltreffend 
bestuurlijk optreden na 1 juni 2007 slechts mogelijk was geweest indien was voldaan 

aan het verzoek van de burgemeester van Terneuzen hem in het bezit te stellen van 
de stukken betreffende het strafrechtelijke onderzoek, en valt evenmin zonder meer in 

te zien waarom de (plaatsvervangend hoofd)Officier van Justitie onjuist heeft 
gehandeld door niet aan dat verzoek te voldoen. 
2.5.3. 
Indien het Hof het hiervoor in 2.4.3 overwogene niet heeft miskend, en heeft beoogd 

tot uitdrukking te brengen dat de vervolgingsbeslissing in de door het Hof vastgestelde 
omstandigheden blijk geeft van aperte onevenredigheid, is dat oordeel niet zonder 
meer begrijpelijk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het Hof blijkens die 
overwegingen aannemelijk heeft geacht dat de vervolging van de verdachte onder 
meer een groot aantal feiten betreft waarop volgens de Opiumwet straffen van 
aanzienlijke zwaarte kunnen volgen, en in die overwegingen ook besloten ligt dat de 
verdachte zich ervan bewust was dat de grenzen waarbinnen die gedragingen 

ingevolge de daartoe strekkende beschikking zouden worden gedoogd, stelselmatig 
werden overschreden. 

 
2.5.4. 
Ten slotte wijst het middel er terecht op dat niet zonder meer begrijpelijk is waarom 
de door het Hof aannemelijk geachte gang van zaken bepalend zou kunnen zijn voor 
de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in deze vervolging voor zover het de 

onder 6, 7 en 8 tenlastegelegde feiten betreft, aangezien die feiten – kort gezegd het 
(met verborgen camera's) wederrechtelijk vervaardigen van afbeeldingen van 
personen, het gebruiken van radiozendapparaten zonder de daarvoor vereiste 
vergunning en het voorhanden hebben van een stroomstootwapen – niet aanstonds in 
verband gebracht kunnen worden met de vermeende tekortkomingen bij het toezicht 
op de naleving van de gedoogvergunning."10 

 
HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:947 (niet-ontvankelijkheid OM in de 

vervolging; opportuniteitsbeginsel) 
In deze zaak verklaarde het Hof het OM niet-ontvankelijk  in de vervolging omdat – kort 
gezegd – de vervolgingsbeslissing  in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde 
is genomen. Deze vervolgingsbeslissing was immers genomen door een 
politieparketsecretaris, zijnde een collega van de aangever in deze zaak (het ging om 

belediging van een agent) en aldus minst genomen de schijn van vooringenomenheid is 
gewekt. Evenals in de hierboven besproken Checkpoint-zaak, begon de Hoge Raad met voorop 
te stellen dat in art. 167, eerste lid, Sv aan het openbaar ministerie de bevoegdheid is 
toegekend zelfstandig te beslissen of naar aanleiding van een ingesteld opsporingsonderzoek 
vervolging moet plaatsvinden. De beslissing van het openbaar ministerie om tot vervolging 
over te gaan leent zich slechts in zeer beperkte mate voor een inhoudelijke rechterlijke 
toetsing in die zin dat slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is voor een niet-

ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging op de grond dat het 

instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede 
procesorde. Een uitzonderlijk geval als zojuist bedoeld doet zich voor wanneer de vervolging 

                                                 
10 zie in dit verband over strafrechtelijk gedogen ook F.R. Vermeer, 'Coffeeshop Checkpoint, gedogen en 

het OM' 
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wordt ingesteld of voortgezet terwijl geen redelijk handelend lid van het openbaar ministerie 
heeft kunnen oordelen dat met (voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke 
handhaving beschermd belang gediend kan zijn. Indien een rechter tot het oordeel komt dat 
sprake is van zo een geval waarin het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden 

verklaard in de vervolging, gelden voor deze beslissing zware motiveringseisen.  
Dit toepassende op de onderhavige zaak kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat hier geen 
sprake was van zo een uitzonderlijk geval: 
 

“2.4.In dit geval is namens de Officier van Justitie de vervolgingsbeslissing genomen 
en is de dagvaarding opgemaakt door de politieparketsecretaris [verbalisant]. 
Onweersproken is dat deze daartoe op de voet van art. 126 (oud) RO bevoegd was. 

Gelet op het tweede lid van die bepaling, dat luidde: "De opgedragen bevoegdheid 
wordt in naam en onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie (...) 

uitgeoefend", geldt hetgeen hiervoor onder 2.3 is vooropgesteld evenzeer voor de hier 
door de politieparketsecretaris krachtens mandaat uitgeoefende bevoegdheid.  
 
2.5.Het Hof heeft, ervan uitgaande dat de vervolgingsbeslissing een delict betreft dat 

is begaan tegen een "directe collega" van de politieparketsecretaris tijdens en in 
verband met de werkzaamheden van die collega, geoordeeld dat het Openbaar 
Ministerie niet in de vervolging kan worden ontvangen omdat met de uitoefening van 
de aan de politieparketsecretaris gemandateerde vervolgingsbevoegdheid "in dit geval 
in onvoldoende mate wordt voorkomen dat een schijn van belangenverstrengeling 
wordt gewekt" en dat "onder die omstandigheid (...) het gebruik van deze 
bevoegdheid (...) in strijd [is] met de beginselen van een behoorlijke procesorde". 

 
Gelet op hetgeen hiervoor onder 2.3 is vooropgesteld, geeft dat oordeel ofwel blijk van 

een onjuiste rechtsopvatting, ofwel is het ontoereikend gemotiveerd. Indien het Hof 
heeft geoordeeld dat reeds de enkele omstandigheid dat een op deze wijze gewekte 
schijn van belangenverstrengeling in de weg staat aan de bevoegdheid van het 
Openbaar Ministerie tot vervolging, heeft het de hiervoor onder 2.3 weergegeven - tot 
terughoudendheid nopende - maatstaf miskend. Indien het die maatstaf niet heeft 

miskend en heeft beoogd tot uitdrukking te brengen dat zich een van die uitzonderlijke 
gevallen voordoet waarin het instellen van de vervolging onverenigbaar is met 
beginselen van een goede procesorde, heeft het Hof niet voldaan aan de voor die 
beslissing geldende zware motiveringseisen.” 

 
 

 
Beklag tegen beslag 

 
Ten aanzien van beschikkingen inzake 'beklag na beslag' (art. 552a Sv) heeft de Hoge Raad 
enige jaren geleden een overzicht gegeven waarin een helder beslissingskader is 
voorgeschreven11. Toch blijkt dit nog niet altijd bij de feitenrechter te zijn ingedaald. 
Regelmatig worden nog beschikkingen vernietigd12.  

 
HR 11 december 2012, LJN: BY4875 (Beslag ex art. 94 Sv) 
Op de voet van art. 94 Sv wordt onder betrokkene een personenauto in beslag genomen. 
Klaagster dient een verzoek tot teruggave in bij de Rechtbank. Volgens het door de Hoge Raad 
gegeven overzicht dient de Rechtbank te beoordelen of het belang van strafvordering het 
voortduren van het beslag vordert. Indien dit niet het geval is, dient de Rechtbank te 
beoordelen of de klaagster, die stelt rechthebbende te zijn, inderdaad redelijkerwijs als 

rechthebbende op het inbeslaggenomene kan worden aangemerkt.13  

                                                 
11 HR 28 september 2010, LJN: BL2823 (NJ 2010/654 m.nt. Mevis) 
12 Zie bv HR 22 februari 2011, LJN: BO1624 (NJ 2011/125 m.nt. Mevis). Zie ook R.G.A. Beaujean, 

'Beklag tegen inbeslagneming', DD 2013, p. 410-433 
13 HR 28 september 2010, LJN BL2823, NJ 2010/654, rov. 2.8 en 2.11. 
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De Rechtbank overweegt als volgt: 
 

“ In beginsel dienen de in beslaggenomen goederen, overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 116, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, teruggegeven te worden 
aan degene onder wie het in beslag is genomen, in dit geval de belanghebbende. 
Tenzij vast komt te staan dat een derde redelijkerwijs als rechthebbende dient te 
worden aangemerkt en deze een beter recht op het inbeslaggenomene heeft.  
De rechtbank is van oordeel dat de klaagster, te weten [klaagster], als rechthebbende 
van de in beslaggenomen auto moet worden aangemerkt. Tijdens de behandeling in 
raadkamer is gebleken dat de klaagster op 8 juni 2009 de bedoelde auto van [A] B.V. 

te [plaats] heeft gekocht waardoor de eigendom van de auto door middel van een 
daartoe bestemde akte aan de klaagster is overgedragen. De klaagster heeft de auto 

vanaf 9 juni 2009 aan [A] B.V. geleased, welke vervolgens de auto aan een ander 
heeft verhuurd. De eigendom van de klaagster is hiermee niet komen te vervallen. 
Daarbij komt dat de klaagster blijkens de print van de RDW d.d. 7 oktober 2010 in het 
RTL-register als eigenaar van de in beslaggenomen personenauto geregistreerd staat. 

De rechtbank acht teruggave van de in beslaggenomen personenauto aan de klaagster 
op het eerste gezicht redelijk en maatschappelijk niet onverantwoord.  
De rechtbank zal daarom het klaagschrift gegrond verklaren en de teruggave van de 
personenauto aan de klaagster gelasten” 

 
Gelet op het vorengenoemde toepasselijke beslissingskader is in cassatie erover geklaagd dat 
de Rechtbank zich ten onrechte niet heeft uitgelaten over de vraag of het belang van 

strafvordering het voortduren van het beslag vordert. De Rechtbank beantwoordt niet de 
vraag of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert. De Hoge Raad 

vernietigt de beschikking van de Rechtbank: 
 

“Door te overwegen als hiervoor is weergegeven heeft de Rechtbank, die zich niet 
heeft uitgelaten over de vraag of het belang van strafvordering het voortduren van het 
beslag vordert, haar beslissing ontoereikend gemotiveerd”  

 
 
HR 28 februari 2012, LJN: BU8768 (maatstaf 94a Sv – beslag) 
Uit een zich in het dossier bevindende  "vordering machtiging conservatoir beslag (art. 103 
Sv) handhaven" van de officier van justitie volgt dat klager, onder wie twee personenauto’s in 
beslag zijn genomen, onder meer wordt verdacht van diverse overtredingen van de Opiumwet 

en van witwassen. Tijdens de eerdergenoemde raadkamerbehandeling merkt de officier van 
justitie op dat er een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) loopt, dat klager nog gehoord 

zal worden en dat uit het onderzoek moet blijken of voordeel is behaald. Daarom, aldus de 
officier van justitie, verzet het strafvorderlijk belang zich tegen teruggave aan klager.   
 
De Rechtbank verklaart het beklag gegrond, na te hebben overwogen:  
 

“Op grond van de stukken in het raadkamerdossier en het verhandelde in raadkamer 
is gebleken dat het Openbaar Ministerie onvoldoende heeft aangetoond dan wel 
aannemelijk heeft gemaakt dat de klager als verdachte voordeel heeft verkregen door 
criminele handelingen.  
De rechtbank is van oordeel dat het strafvorderlijk belang zich niet meer verzet tegen 
de teruggave van de in beslaggenomen personenauto's en de gouden ketting aan de 
klager.  

De rechtbank zal daarom het klaagschrift gegrond verklaren en de teruggave van de in 

beslaggenomen personenauto's (merken Range Rover en BMW) en de gouden ketting 
met kruis aan de klager gelasten. 

 
Bij de beoordeling van een klaagschrift van de beslagene gericht tegen een conservatoir 
beslag als bedoeld in art. 94a, eerste of tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering dient 

de rechter volgens het beslissingskader van de Hoge Raad te onderzoeken (a) of er ten tijde 
van zijn beslissing sprake was van een verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf 
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waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en (b) of zich niet het 
geval voordoet dat hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de 
verdachte een verplichting tot betaling van een geldboete dan wel de verplichting tot betaling 
van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen.14 

Door - in het kader van de beoordeling van het beklag over het conservatoir beslag op de 
auto's - te overwegen dat het openbaar ministerie onvoldoende heeft aangetoond dan wel 
aannemelijk heeft gemaakt dat klager als verdachte voordeel heeft verkregen door criminele 
handelingen en dat het strafvorderlijk belang zich (daarom) niet meer verzet tegen de 
teruggave van de inbeslaggenomen auto's (en de gouden ketting) aan klager, heeft de 
Rechtbank volgens de Hoge Raad een verkeerde maatstaf aangelegd. De beschikking van de 
Rechtbank houdt in cassatie geen stand. De Hoge Raad overweegt: 

 
“Ten tijde van de beoordeling door de Rechtbank berustte het beslag ten aanzien van 

de beide personenauto's op art. 94a Sv.  
Bij de beoordeling van een klaagschrift van de beslagene gericht tegen een dergelijk 
beslag dient de rechter te onderzoeken a. of ten tijde van zijn beslissing sprake is van 
verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de 

vijfde categorie kan worden opgelegd en b. of zich niet het geval voordoet dat het 
hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de verdachte een 
verplichting tot betaling van een geldboete dan wel de verplichting tot betaling van 
een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal 
opleggen.  
 
Blijkens haar overwegingen heeft de Rechtbank het voorgaande miskend.” 

 
HR 29 mei 2012, LJN: BW6675 (beslag en art. 6 EVRM) 

Onder klaagster is een groot geldbedrag in beslag genomen. In het klaagschrift wordt gesteld 
dat de weigering van het Openbaar Ministerie om de honoraria van de gekozen raadsman te 
voldoen in strijd is met het bepaalde in artikel 6, derde lid, van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Uit voornoemde 
bepaling vloeit immers het recht op vrije keuze van een raadsman voort. Door deze weigering 

het beslag op te heffen wordt die keuzevrijheid ondermijnd. Het Hof verklaart het klaagschrift 
gegrond en overweegt dat het gestelde belang bij (gedeeltelijke) opheffing van de op de voet 
van art. 94a Sv gelegde beslagen zwaarder dient te wegen dan het strafvorderlijk belang bij 
voortduring van het beslag. Deze beslissing houdt in cassatie geen stand. De Hoge Raad 
overweegt: 
 

“Voor zover het Hof in het verband van die afweging in zijn overwegingen tot 
uitdrukking heeft gebracht dat het voortduren van het beslag in de omstandigheden 

van het geval in strijd is met het recht op rechtsbijstand dat de klaagster en de klager 
op grond van art. 6 EVRM toekomt, geeft dat oordeel blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting. De omstandigheid dat de klaagster en de klager bij voortduring van 
het beslag niet in staat zijn de kosten van hun raadsman te betalen, levert geen 
schending op van art. 6, derde lid onder c, EVRM” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
14 Zie onder meer HR 28 september 2010, LJN: BL2823, NJ 2010, 654, m.nt. P.A.M. Mevis, rov. 2.14. 
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In HR 17 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2025 (1 beschikking in vier beklagzaken) 

wees de Hoge Raad nog eens op het reeds in zijn overzichtsbeschikking uit 2010 benadrukte 
summiere karakter van het onderzoek in raadkamer in een beklagprocedure. Dat betekent dat 
van de rechter niet kan worden gevergd ten gronde in de mogelijke uitkomst van een nog te 
voeren hoofdzaak of ontnemingsprocedure te treden. Daarvoor is in de beklagprocedure geen 
plaats omdat ten tijde van een dergelijke procedure veelal het dossier zoals dat uiteindelijk 
aan de zittingsrechter in de hoofd- of ontnemingszaak zal worden voorgelegd, nog niet 
compleet is en omdat voorkomen moet worden dat de beklagrechter vooruitloopt op het in de 

hoofd- of de ontnemingszaak te geven oordeel.15 De rechtbank had hier het beklag met 
betrekking tot een aantal panden gegrond verklaard.  

De Rechtbank moet in een beklagprocedure als de onderhavige beoordelen of op basis van het 
dossier en hetgeen in raadkamer door de Officier van Justitie en door of namens de klager of 
de klaagster is aangevoerd, jegens de klager of de klaagster een redelijk vermoeden van 
schuld aan de verweten gedraging kan volgen, aldus de Hoge Raad.  

De rechtbank overwoog echter dat "op basis van het dossier geen duidelijkheid verkregen kan 
worden over de eigendomsgeschiedenis van de panden in de jaren voor 2007", dat "het 
dossier onvoldoende aanwijzingen behelst om aan te nemen dat bij aankoop van de panden 
door de klaagsters sprake is geweest van een schijnconstructie", dat "indien al mocht blijken 
dat de panden middellijk van misdrijf afkomstig waren, vooralsnog niet is gebleken dat 
klaagsters dit wisten of redelijkerwijs moesten vermoeden" en dat "het dossier geen 
aanwijzingen bevat dat de klaagsters wederrechtelijk voordeel hebben genoten uit de 

panden". Daarmee heeft de Rechtbank onderzocht of de gedragingen die aan de klaagsters 
worden verweten voldoende blijken uit het dossier. Daarmee is de Rechtbank te ver 

vooruitgelopen op de mogelijke uitkomst van een nog te voeren procedure in de hoofdzaak of 
in de ontnemingszaak. De beslissing van de Rechtbank is ontoereikend gemotiveerd. Het 
middel klaagde daarover volgens de Hoge Raad terecht. 
 
Voorbedachte rade 

 
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 28 februari 201216 de uitleg van het bestanddeel 
'voorbedachte raad' aangescherpt17.  
 

“(…)Bij de vraag of sprake is van voorbedachte raad gaat het bij uitstek om een 
weging en waardering van de omstandigheden van het concrete geval door de rechter, 

waarbij deze het gewicht moet bepalen van de aanwijzingen die voor of tegen het 
bewezen verklaren van voorbedachte raad pleiten. De vaststelling dat de verdachte 

voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit vormt 
weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing dat met voorbedachte raad is 
gehandeld, maar behoeft de rechter niet ervan te weerhouden aan contra-indicaties 
een zwaarder gewicht toe te kennen.” 

 

HR 28 februari 2012, LJN: BR2342 (NJ 2012/518 m.nt. Keulen) 
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 vgl. HR 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 2010/654 
16 LJN: BR2342 (NJ 2012/518 m.nt. Keulen). Zie ook HR 13 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX6758 

en HR 17 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:706 
17 R.o. 2.7.3 vermeldt o.m.: “Mede met het oog op het hierboven aangeduide strafverzwarende gevolg 

dat dit bestanddeel heeft, moeten — anders dan wel uit eerdere rechtspraak van de Hoge Raad wordt 

afgeleid — aan de vaststelling dat de voor voorbedachte raad vereiste gelegenheid heeft bestaan, 

bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient de rechter, in het bijzonder indien de voorbedachte raad niet 

rechtstreeks uit de bewijsmiddelen volgt, daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere 

aandacht te geven.” 
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Het Hof is – anders dan de A-G – van oordeel dat het bestanddeel voorbedachte raad niet 
bewezen kon worden en spreekt vrij van moord. Ten aanzien van de voorbedachte overwoog 
het Hof als volgt: 
 

“Door de verdediging is (…) aangevoerd dat er geen sprake was van kalm beraad en 
rustig overleg, zodat er geen sprake is van voorbedachte rade en verdachte dient te 
worden vrijgesproken van poging tot moord. 
Gelet op de feitelijke omstandigheden in de onderhavige zaak acht het hof 
aannemelijk dat er sprake was van een dermate doorlopende drift bij verdachte als 
gevolg van de eerste confrontatie met C. en M., waarbij verdachte een klap op zijn 
hoofd, boven zijn oog, kreeg met een fles en waarbij verdachte een hevig bloedende 

wond opliep, dat dit aan kalm beraad en rustig overleg in de weg stond. Het verweer 
slaagt derhalve. 

 
De Hoge Raad liet dit oordeel in stand. De belangrijkste overweging uit zijn arrest luidt: 
 

“Opmerking verdient nog het volgende. Het in enkele delictsomschrijvingen 

voorkomende bestanddeel met ‘voorbedachten rade’ — aan welk bestanddeel 
voldoende feitelijke betekenis in de zin van art. 261  Sv niet kan worden ontzegd en 
daarom in de tenlastelegging op zichzelf niet nader feitelijk behoeft te worden 
omschreven — heeft tot gevolg dat in vergelijking met delicten waarin dat bestanddeel 
niet is opgenomen, het wettelijk strafmaximum aanzienlijk wordt verzwaard. 
 
Voor een bewezenverklaring van dit bestanddeel moet, zoals hierboven ook is 

weergegeven, komen vast te staan dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft 
kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en hij niet heeft gehandeld in 

een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te 
denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan 
rekenschap te geven. 
 
Bij de vraag of sprake is van voorbedachte raad gaat het bij uitstek om een weging en 

waardering van de omstandigheden van het concrete geval door de rechter, waarbij 
deze het gewicht moet bepalen van de aanwijzingen die voor of tegen het bewezen 
verklaren van voorbedachte raad pleiten. De vaststelling dat de verdachte voldoende 
tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit vormt weliswaar 
een belangrijke objectieve aanwijzing dat met voorbedachte raad is gehandeld, maar 
behoeft de rechter niet ervan te weerhouden aan contra-indicaties een zwaarder 

gewicht toe te kennen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
omstandigheid dat de besluitvorming en uitvoering in plotselinge hevige drift 

plaatsvinden, dat slechts sprake is van een korte tijdspanne tussen besluit en 
uitvoering of dat de gelegenheid tot beraad eerst tijdens de uitvoering van het besluit 
ontstaat. Zo kunnen bepaalde omstandigheden (of een samenstel daarvan) de rechter 
uiteindelijk tot het oordeel brengen dat de verdachte in het gegeven geval niet met 
voorbedachte raad heeft gehandeld. 

 
Mede met het oog op het hierboven aangeduide strafverzwarende gevolg dat dit 
bestanddeel heeft, moeten — anders dan wel uit eerdere rechtspraak van de Hoge 
Raad wordt afgeleid — aan de vaststelling dat de voor voorbedachte raad vereiste 
gelegenheid heeft bestaan, bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient de rechter, in 
het bijzonder indien de voorbedachte raad niet rechtstreeks uit de bewijsmiddelen 
volgt, daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere aandacht te 

geven”. 

 
 
 
 
Pikmeer/immuniteit overheid 

Met het arrest HR 24 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:765  wist de gemeente 
Amsterdam definitief aan strafrechtelijke vervolging te ontkomen voor betrokkenheid bij het 
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illegaal dumpen van vervuilde olie in Ivoorkust door de eigenaar van het schip Probo Koala. 
Amsterdamse ambtenaren waren betrokken bij de illegale overslag van die vervuilde olie en 
bij het vertrek van de Probo Koala uit de Amsterdamse haven. De gemeente deed succesvol 
een beroep op het zogeheten Pikmeer II-arrest18, dat lagere overheden strafrechtelijke 

immuniteit toekent bij de uitoefening van overheidstaken. De Hoge Raad heeft in dit arrest het 
criterium voor strafrechtelijke immuniteit van decentrale overheden nader vormgegeven en 
heeft bepaald dat de strafrechtelijke immuniteit van een openbaar lichaam als bedoeld in 
hoofdstuk 7 Gw slechts dan dient te worden aangenomen als de desbetreffende (verweten) 
gedragingen naar hun aard en gelet op het wettelijke systeem rechtens niet anders dan door 
bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de aan het 
openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak, zodat uitgesloten is dat derden in zoverre op 

gelijke voet als het openbaar lichaam aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. In andere 
gevallen is er wegens de te betrachten gelijkheid tussen overheidslichamen en natuurlijke 

personen geen aanleiding immuniteit aan het openbaar lichaam te verlenen. 
 
Het OM was van mening dat het Pikmeerarrest wel degelijk ruimte bood om de gemeente te 
vervolgen. In navolging van de rechtbank verklaarde ook het Hof het OM niet-ontvankelijk op 

basis van de Pikmeer-lijn. Het OM heeft met verwijzing naar het arrest van het EHRM in de 
zaak Öneryildiz vs Turkije19 gesteld dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Gemeente 
primair dient te worden getoetst aan het ruimere criterium dat in de Europese jurisprudentie is 
ontwikkeld.20 Het hof was echter van oordeel dat de vergelijking met de onderhavige zaak 
mank gaat, nu de beslissing van het EHRM zag op het handelen van de centrale overheid (de 
Turkse Staat) en het voorts een schending van artikel 2 EVRM betrof. Reeds om die redenen 
gaat de stelling van het openbaar ministerie in de thans aan het hof voorliggende zaak niet 

op, aldus het Hof. De Hoge Raad schaarde zich achter die beslissing van het Hof en hield vast 
aan zijn eigen Pikmeer-lijn: 

 
"De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 6 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA9342, NJ 
1998/367 met betrekking tot - kort gezegd - de vervolgbaarheid van decentrale 
overheden het volgende overwogen: 
"Enerzijds dient de immuniteit van een openbaar lichaam als bedoeld in hoofdstuk 7 

Gw slechts dan te worden aangenomen als de desbetreffende gedragingen naar haar 
aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door 
bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de 
aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak, zodat uitgesloten is dat derden in 
zoverre op gelijke voet als het openbaar lichaam aan het maatschappelijk verkeer 
deelnemen. 

In andere gevallen is er wegens de hier te betrachten gelijkheid geen aanleiding 
immuniteit aan het openbaar lichaam te verlenen en geldt deze evenmin voor de in 

art. 51, tweede lid onder 2, Sr bedoelde personen. 
Anderzijds dient aansluiting te worden gezocht bij het in het strafrecht ontwikkelde 
stelsel van rechtvaardigingsgronden." 
3.3. 
Het eerste middel berust op de opvatting dat de hierboven vermelde jurisprudentiële 

regel in het onderhavige geval buiten toepassing moet blijven. Daartoe wordt met een 
beroep op rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, in het 
bijzonder EHRM 30 november 2004, LJN AS2641, NJ 2005/210 (Öneryildiz tegen 
Turkije), aangevoerd dat art. 2 EVRM dwingt tot het openstellen van de mogelijkheid 
van strafrechtelijke vervolging en bestraffing van een overheidsorgaan ingeval dit zijn 
positieve verplichting om (preventieve) maatregelen te treffen ter bescherming van 
het recht op leven heeft verzaakt. 

Het middel faalt reeds omdat in de feitelijke instanties niet is vastgesteld noch is 

aangevoerd dat door de in de tenlastelegging omschreven gedragingen van de 

                                                 
18 HR 6 januari 1998, NJ 1998, 367 m.nt. JdH (LJN AA9342) 
19 EHRM 30 november 2004, NJ 2005/210 
20 zie ook 'Immuniteit van de Staat: de houdbaarheid voorbij? Preadviezen NJV Deventer 2013'  
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verdachte inbreuk is gemaakt op het recht op leven, zoals bedoeld in art. 2 EVRM in 
de zin die het EHRM daaraan in zijn rechtspraak heeft gegeven, terwijl de mogelijkheid 
van een dergelijke inbreuk ook geenszins voortvloeit uit (de omschrijving van) die 
gedragingen. 

3.4. 
Het tweede middel kan evenmin tot cassatie leiden omdat het Hof zonder blijk te 
geven van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat de 
gedragingen van de verdachte voldeden aan de hiervoor onder 3.2 genoemde 
vereisten. Dat is niet anders voor zover de overwegingen van het Hof betrekking 
hebben op gedragingen van de verdachte die begrepen zouden moeten worden als 
"het gedogen van een mogelijke overtreding van art. 10.37 Wm" in de specifieke vorm 

zoals die is tenlastegelegd." 
 

 
 
Verschoningsrecht 
Ook in 2013 wees de Hoge Raad een aantal belangrijke arresten op het gebied van het 

professsioneel verschoningsrecht.21 Twee daarvan werden gewezen naar aanleiding van OM-
cassaties. De eerste betrof HR 10 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1740, waarin het 
advocatenprivilege centraal stond. Een advocaat heeft in zijn hoedanigheid van advocaat op 
grond van artikel 218 Sv de bevoegdheid zich te verschonen. Op grond van artikel 98, eerste 
lid, Sv mogen bij personen met een bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 218 Sv 
zonder hun toestemming brieven of andere geschriften, tot welke hun plicht tot 
geheimhouding zich uitstrekt, niet in beslag worden genomen. 

Grondslag daarvoor is het in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel dat meebrengt dat 
bij zodanige - verschoningsgerechtigde - vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat 

de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat 
een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand 
en advies tot hen moet kunnen wenden. 
Wel mogen, ingevolge het tweede lid van artikel 98 Sv, zonder de toestemming van de 
verschoningsgerechtigde in beslag worden genomen brieven of geschriften die voorwerp van 

het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend (de zogenaamde 
corpora et instrumenta delicti). Dergelijke brieven en geschriften zijn geen object van de aan 
de verschoningsgerechtigde toekomende bevoegdheid tot verschoning.22 Uit de vaste 
jurisprudentie van de Hoge Raad23 is af te leiden dat de aard van de hier aan de orde zijnde 
bevoegdheid tot verschoning met zich brengt dat het oordeel omtrent de vraag of brieven of 
geschriften object van de bevoegdheid tot verschoning uitmaken in beginsel toekomt aan de 

verschoningsgerechtigde en dat dit oordeel door justitie dient te worden geëerbiedigd, tenzij 
er redelijkerwijze geen twijfel over kan bestaan dat dit standpunt onjuist is. 

Verder vloeit uit bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad voort dat het verschoningsrecht 
van de advocaat in zoverre niet absoluut is, dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden laten 
denken waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt - ook ten aanzien van datgene 
waarvan de wetenschap hem als zodanig is toevertrouwd – moet prevaleren boven het 
verschoningsrecht.24 

De beantwoording van de vraag welke omstandigheden als zeer uitzonderlijk moeten worden 
aangemerkt, is niet in een algemene regel samen te vatten. Daarbij geldt voorts dat indien 
moet worden geoordeeld dat het belang van de waarheidsvinding dient te prevaleren, die 
inbreuk op het verschoningsrecht niet verder mag gaan dan strikt nodig is voor het aan het 
licht brengen van de waarheid van het desbetreffende feit. 

                                                 
21 zie bv HR 12 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BV3004, HR 14 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9943 

en HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0434 
22

 vgl. HR 22 november 1991, NJ 1992/315 
23

 vgl. HR 2 maart 2010, LJN: BJ9262 
24

 vgl. HR 30 november 1999, 2002, 438 
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In de onderhavige zaak werd klager/advocaat ervan verdacht dat hij zich in zijn hoedanigheid 
van advocaat samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift, oplichting 
en deelname aan een criminele organisatie. 
Het middel klaagde over het oordeel van de rechtbank dat geen sprake was van zeer 

uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan het verschoningsrecht van klager dient te 
wijken voor het belang van de waarheidsvinding. De rechtbank had aan dit oordeel ten 
grondslag gelegd dat er weliswaar sprake was van verdenking dat de advocaat zich in zijn 
hoedanigheid had schuldig gemaakt aan een ernstig strafbaar feit, maar dat deze verdenking 
niet heel stevig was. De Hoge Raad casseerde omdat er geen gradaties kunnen worden 
aangebracht in een verdenking: 
 

"Hieruit volgt dat het bestaan van zeer uitzonderlijke omstandigheden waarin het 
belang dat de waarheid aan het licht komt moet prevaleren boven het 

verschoningsrecht van de advocaat onder meer kan worden aangenomen indien 
jegens de advocaat sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan een ernstig 
strafbaar feit in de hiervoor onder 4.2 bedoelde zin. Anders dan de Rechtbank 
kennelijk tot uitgangspunt heeft genomen en blijkens haar nadere overwegingen heeft 

onderzocht, is – gegeven haar vaststelling dat er voldoende aanwijzingen zijn voor een 
redelijk vermoeden van schuld aan zo een feit – de mate van "stevigheid van de tegen 
de verschoningsgerechtigde bestaande verdenking" niet van doorslaggevende 
betekenis bij de beantwoording van de vraag of sprake is van dergelijke zeer 
uitzonderlijke omstandigheden. Het middel klaagt daarover terecht." 

 
In HR 10 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1736 stond het medisch beroepsgeheim 

centraal. De officier van justitie had met machtiging van de rechter-commissaris als bedoeld in 
art. 126nf Sv op 8 september 2011 een vordering tot het verstrekken van gevoelige gegevens 

gericht aan de forensische psychiatrische afdeling verslaafden van de Stichting Mondriaan te 
Heerlen. De vordering betreft gegevens die onder de verantwoordelijkheid vallen van klager, 
geneesheer-directeur van de Stichting Mondriaan. Omdat klager zich ten aanzien van de 
gevorderde gegevens op het medisch beroepsgeheim beriep, werden de relevante 
documenten van de Mondriaan Zorggroep in afwachting van de uitkomst van de 

beklagprocedure in een verzegelde envelop in bewaring gehouden door de rechter-
commissaris. 
 
Het oordeel van de rechtbank dat het standpunt van de verschoningsgerechtigde dat zijn 
verschoningsrecht aan het voldoen aan de vordering in de weg staat, moet worden 
geëerbiedigd, was toereikend gemotiveerd, aldus de Hoge Raad. Daarbij nam de Hoge Raad in 

aanmerking dat de rechtbank heeft geoordeeld dat gegevens over (al dan niet begeleid) verlof 
en over de vraag wanneer dit verlof heeft plaatsgevonden, betrekking hebben op de 

behandeling van de patiënt en de wijze waarop die behandeling plaatsvindt. De omstandigheid 
dat uit strafvorderlijk onderzoek reeds was gebleken dat de betrokkene in de inrichting van 
klager onder medische behandeling stond, deed aan een en ander niet af. Het oordeel van de 
rechtbank dat zich geen zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een inbreuk op het 
medisch beroepsgeheim rechtvaardigen is niet onbegrijpelijk, onder meer gelet op het feit dat 

de rechtbank onder meer heeft geoordeeld dat zij het, gelet op de beperktheid van de voor 
haar beschikbare informatie, niet mogelijk achtte een oordeel te geven over de vraag of de 
gegevens op een andere, minder ingrijpende wijze hadden kunnen worden verkregen en dat 
zij van de officier van justitie geen bevredigend antwoord had gekregen op haar in dat 
verband gestelde vragen. De opvatting dat in de afweging of sprake is van zeer uitzonderlijke 
omstandigheden geen beslissende betekenis mag worden toegekend aan de omstandigheid 
dat de gevorderde gegevens ook zonder doorbreking van het verschoningsrecht zouden 

kunnen worden verkregen, vindt in haar algemeenheid geen steun in het recht. 

 
 
Voordeelsontneming 
Op ontnemingsgebied wees de Hoge Raad in 2013 meerdere belangrijke arresten. Zo kan voor 
wat betreft cassatieberoepen van de verdachte worden gewezen het arrest HR 26 maart 

2013, ECLI:NL:HR:2013:BV9087, waarin de Hoge Raad aanleiding zag de in aan de 
motivering van de bewijsbeslissing  te stellen eisen te verduidelijken. 
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Voor wat betreft de OM-cassaties kan in de eerste plaats worden gewezen op HR 18 juni 
2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3296, waarin het ging om de aftrek van bedrijfskosten. De 
kwestie in deze zaak betreft het volgende. Vaststaat dat de betrokkene wederrechtelijk 
voordeel heeft verkregen gedurende de bewezenverklaarde periode van 29 januari 2002 tot en 

met 20 juni 2002 en uit soortgelijke strafbare feiten. Dat voordeel is verkregen uit de totale 
verkoopopbrengst van een drietal illegale producten, te weten "Primafleur alstroemeria", 
"Primafleur roos" en "Bakkenreiniger". De bewezenverklaarde feiten houden, voor zover hier 
relevant, in dat de betrokkene deze producten in voornoemde periode in strijd met de 
Bestrijdingsmiddelenwet heeft verkocht. De soortgelijke strafbare feiten zien op hetzelfde 
economische delict voor zover (telkens) begaan sinds 1 januari 2001. Om die reden is het Hof 
bij de berekening van de omvang van het geschatte ontnemingsvoordeel uitgegaan van de 

periode van 1 januari 2001 tot en met 20 juni 2002, en heeft het deze omvang vastgesteld op 
€ 182.633,01. Omdat echter de betrokkene werkte met een zogenoemd gebroken boekjaar 

lopende van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002, heeft het Hof de verkoopopbrengst van de 
illegale producten naar evenredigheid bijgesteld en bepaald op een daarmee overeenkomend 
bedrag van ongeveer € 121.750,-. Vervolgens heeft het Hof, zoals hieronder nader zal blijken, 
bij zijn berekening van de schatting van de omvang van het wederrechtelijk verkregen 

voordeel "het resultaat voor belastingen" tot uitgangspunt genomen, en daarop een aantal op 
de onderneming drukkende kosten en voorzieningen in mindering gebracht.  
Het middel klaagde dat het Hof ten onrechte voor de schatting van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel de totale omzet van de onderneming als uitgangspunt heeft genomen, 
althans dat het Hof de schatting van het voordeel ontoereikend heeft gemotiveerd. 
De Hoge Raad liet het oordeel van het Hof echter in stand: 
 

“2.3. In de hiervoor weergegeven overwegingen van het Hof ligt besloten diens 
oordeel dat de bedrijfskosten van de betrokkene gedurende het 'boekjaar 2001-2002' 

kunnen worden toegerekend aan zowel de legale als de illegale bedrijfsactiviteiten en 
dat in het "resultaat voor belastingen" over voornoemd boekjaar de voor de illegale 
productie gemaakte kosten zijn verdisconteerd. Dat oordeel geeft, mede in 
aanmerking genomen dat het Hof daarbij betrokken heeft de omstandigheid dat "de 
illegale productie is geschied in een op continuïteit gerichte onderneming en de 

daarvoor benodigde kosten en voorzieningen redelijkerwijs evenredig drukken op de 
resultaten van de verkoop van alle producten", niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting en is ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk.” 

 
In HR 18 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3307, behelsde het middel de klacht dat het Hof 
een onjuiste uitleg heeft gegeven aan art. 36e, achtste lid, Sr door de in rechte toegekende 

vorderingen van benadeelde derden, die zien op afzonderlijk ten laste gelegde feiten, in 
mindering te brengen op het totale voordeel dat is verkregen uit de bewezenverklaarde feiten. 

De rechtsvraag die daarmee aan de orde werd gesteld luidde: moeten de aan de benadeelde 
derden toegekende vorderingen in zaken als de onderhavige, waarin het genoten voordeel 
telkens per afzonderlijk feit kan worden berekend, dan ook telkens per afzonderlijk feit van 
dat voordeel worden afgetrokken, of dienen deze vorderingen in mindering te worden gebracht 
op het totaal aan behaald voordeel? De rechtspraktijk had er belang bij dat duidelijkheid werd 

verkregen over de in dat verband toe te passen rekenmethode. De Hoge Raad gaf die 
duidelijkheid: 
 

"2.3. Bij de bepaling van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel 
moet worden geschat, wordt de aan een benadeelde derde in rechte toegekende 
vordering overeenkomstig art. 36e, achtste lid, Sr in mindering gebracht. Bij de 
toepassing van deze regeling komt, zoals de Hoge Raad heeft overwogen in zijn arrest 

van 11 april 2000, LJN AA5438, NJ 2000/590, slechts in aanmerking de in rechte 

onherroepelijk toegekende vordering van een (rechts)persoon die strekt tot 
vergoeding van diens schade als gevolg van het feit waarop de ontnemingsvordering 
(mede) steunt, indien en voor zover tegenover die schade een daarmee 
corresponderend voordeel voor de veroordeelde staat. 
 

2.4. In de onderhavige zaak, waarin de ontnemingsvordering betrekking heeft op 
voordeel dat is voortgevloeid uit meer strafbare feiten, heeft het Hof per afzonderlijk 
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feit het bedrag vastgesteld waarop het daardoor wederrechtelijk verkregen voordeel 
wordt geschat en berekend dat het wederrechtelijk verkregen voordeel in totaal € 
28.899,61 bedraagt. Het Hof heeft voorts geoordeeld dat "ponds ponds gewijze 
verdeling met één mededader redelijk voorkomt" en dat het wederrechtelijk verkregen 

voordeel van de betrokkene derhalve bedraagt "€ 28.899,61 / 2 = € 14.449,81". 
 

2.5. Door vervolgens de in rechte toegekende vorderingen van [B] (incident 2) ten 
bedrage van € 3.000,-, [I] (incident 7) ten bedrage van € 10.000,- en [D] (incident 4) 
ten bedrage van € 3.600,- geheel in mindering te brengen op het bedrag van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel dat aan de betrokkene moet worden toegerekend, 
heeft het Hof een onjuiste uitleg gegeven van art. 36e, achtste lid, Sr. Gelet op 

hetgeen in 2.3 is overwogen, kan in het onderhavige geval aftrek van de vordering 
van de benadeelde partij slechts plaatsvinden tot maximaal het bedrag van het 

daarmee corresponderend voordeel voor de betrokkene. 
 
2.6. Uit hetgeen het Hof omtrent het wederrechtelijk verkregen voordeel heeft 
vastgesteld volgt dat met de vorderingen van [B] (incident 2), [I] (incident 7) en [D] 

(incident 4) een voordeel correspondeert van onderscheidenlijk (incident 2) € 3.250,- : 
2 = € 1.625,-, (incident 7) € 10.780,- : 2 = € 5.390,- en (incident 4) € 3.600,- : 2 = € 
1.800,- bedraagt. Het Hof had ter zake van de vorderingen van de benadeelde partijen 
mitsdien in plaats van een bedrag van € 16.600,- een bedrag van € 8.815,- (te weten 
€ 1.625,- + € 5.390,- + € 1.800,-) in mindering moeten brengen. Het middel klaagt 
daarover terecht. 
 

3. Slotsom 
 

Het hiervoor overwogene brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan 
blijven en als volgt moet worden beslist." 

 
Mensenhandel 
In 2013 heeft de Hoge Raad een belangrijk arresten gewezen op het gebied van 

mensenhandel.25 In HR pp heeft de Hoge Raad voor het eerst enige duidelijkheid kunnen 
verschaffen over de reikwijdte van sub 3 van het eerste lid van art. 273f Sr.26 De verdachte 
stond terecht voor het in Tjechië ronselen van een tweetal vrouwen voor het verrichten van 
prostitutiewerkzaamheden in Nederland. De tll luidde als volgt: 
 

“zij in of omstreeks de periode van 29 juli 2007 tot en met 21 oktober 2008 te 

Rotterdam en/of Haarlemmermeer (Schiphol) en/of Vianen en/of Tiel en/of Arnhem 
en/of Sassenheim en/of Haarlem en/of Nuland en/of Nootdorp, in elk geval in één of 

meer plaatsen in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, 
althans alleen, een of meer anderen, te weten: 
- [betrokkene 1], geboren [geboortedatum] 1987 te [geboorteplaats] en/of 
- [betrokkene 2], geboren [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats] en/of 
- [betrokkene 3], geboren [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats] en/of 

- [betrokkene 4], geboren [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats] 
(telkens) 
heeft aangeworven en/of medegenomen in/vanuit Tsjechië en/of andere landen dan 
Nederland met het oogmerk om bovengenoemde vrouw/vrouwen in Nederland, 
althans een ander land (dan Tsjechië), ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot 
het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling.” 

 

De vrijspraak berustte op de volgende overwegingen: 

 

                                                 
25

 zie over alle facetten van art. 273f Sr W.J.B. ten Kate, 'Mensenhandel: moderne slavernij', Kluwer, 2013 
26 zie over die bepaling ook S.E. van den Brink, 'De ratio en reikwijdte van artikel 273f lid 1 sub 3 Sr', 

Praktijkwijzer strafrecht, p. 2-5 
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“Aan de verdachte is ten laste gelegd dat zij zich samen met anderen heeft schuldig 
gemaakt aan het aanwerven en/of medenemen van [betrokkene 1], [betrokkene 2], 
[betrokkene 3] en [betrokkene 4] met het oogmerk om die vrouwen er in Nederland 
toe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen 

met een derde tegen betaling. Naar het oordeel van het hof kan deze tenlastelegging, 
die de delictsomschrijving waarnaar zij verwijst op de voet volgt, taalkundig niet 
anders worden opgevat dan dat het oogmerk van de verdachte erop gericht moet zijn 
geweest om aangeefsters alhier, in Nederland ertoe te brengen als prostituée 
werkzaam te zijn. De Memorie van Toelichting behorend bij het wetsvoorstel tot 
invoering van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (TK, vergaderjaar 2003-
2004, 29291, nr.3), waarnaar de advocaat-generaal verwijst, dwingt niet tot een 

andere opvatting. Voor de vaststelling dat het hierboven omschreven oogmerk bij de 
verdachte aanwezig is geweest bevat het dossier naar het oordeel van het hof geen 

dan wel onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Immers, uit hetgeen hiervoor is 
overwogen volgt dat het hof aannemelijk acht dat het voornemen van de vrouwen om 
zich in Nederland in de prostitutie te begeven inclusief de voorwaarden waaronder dat 
zou plaatsvinden zich reeds in Tsjechië had gevormd. Dat de verdachte en haar 

medeverdachten de gelegenheid hebben geboden voor de feitelijke uitvoering van 
prostitutiewerkzaamheden in Nederland doet aan het vorenstaande niets af. De 
opvatting van de advocaat-generaal dat het tenlastegelegde "er in Nederland toe 
brengen" reeds is vervuld doordat zonder het handelen van verdachte en/of haar 
medeverdachten de door de aangeefsters verrichte concrete 
prostitutiewerkzaamheden niet zouden hebben plaatsgevonden, kan, gegeven de zich 
in Tsjechië reeds gevormde wilsbesluiten van de aangeefsters, niet worden aanvaard. 

De verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken van het aan hem ten laste 
gelegde.” 

 
 
Het Hof heeft de tenlastelegging aldus verstaan dat verdachte zich samen met anderen heeft 
schuldig gemaakt aan het aanwerven en/of medenemen van de in de tenlastelegging 
genoemde vier vrouwen met het oogmerk om die vrouwen er in Nederland toe te brengen zich 

beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde 
tegen betaling. Volgens deze tenlastelegging, aldus het Hof, moet het oogmerk van de 
verdachte er op gericht zijn geweest die vrouwen “alhier, in Nederland” ertoe te brengen als 
prostituee werkzaam te zijn. 
De uitleg van de tenlastelegging door de feitenrechter kan in cassatie uiteraard slechts op 
begrijpelijkheid kan worden getoetst. Dit is alleen anders in geval in de tenlastelegging termen 

zijn gebezigd die zijn ontleend aan de wet en daarin zijn gebezigd in dezelfde betekenis die 
daaraan in de wet wordt toegekend. In het middel werd de opvatting gehuldigd dat de 

tenlastelegging bezwaarlijk anders kon worden begrepen dan dat verdachte verweten wordt 
dat zij tezamen en in vereniging met anderen, waaronder [betrokkene 5] of [betrokkene 7], in 
Tsjechië de vier in de tenlastelegging genoemde vrouwen heeft benaderd (aangeworven) met 
het oogmerk om hen naar Nederland, zijnde een ander land dan Tsjechië, te laten overkomen 
om hen daar prostitutiewerkzaamheden te laten verrichten. De Hoge Raad was het hiermee 

eens: de door het Hof aan de tenlastelegging gegeven uitleg, te weten dat het oogmerk om de 
in de tenlastelegging genoemde vrouwen ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het 
verrichten van seksuele handelingen aldus moet worden verstaan dat het oogmerk van de 
verdachte erop gericht moet zijn geweest om aangeefsters alhier, in Nederland, ertoe te 
brengen als prostituee werkzaam te zijn, was met haar bewoordingen niet verenigbaar: 
 

"Mede gelet op deze wetsgeschiedenis moet art. 273f, eerste lid onder 3°, Sr aldus 

worden uitgelegd dat het oogmerk van de verdachte erop gericht moet zijn dat de 

betrokkene zich in een ander land dan waar deze is aangeworven, meegenomen of 
ontvoerd, beschikbaar stelt tot het verrichten van de in dat artikel bedoelde 
handelingen. Door het bestanddeel "in een ander land" te koppelen aan de gedraging 
"ertoe te brengen" heeft het Hof derhalve een te beperkte en dus onjuiste betekenis 
toegekend aan die in de tenlastelegging voorkomende termen die aldaar zijn gebezigd 

in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in art. 273f, eerste lid onder 3°, Sr. Door de 
verdachte van het tenlastegelegde vrij te spreken heeft het Hof haar dus vrijgesproken 
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van iets anders dan was tenlastegelegd. Het middel klaagt terecht dat het Hof aldus de 
grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten." 

 
De Hoge Raad voegde hier nog een belangrijke overweging aan toe: 

 
"In eerdere rechtspraak is beslist dat de term "aanwerven" als bedoeld in die bepaling 
de betekenis heeft van iedere daad waardoor een persoon wordt aangeworven 
teneinde die persoon in een ander land tot prostitutie te brengen, zonder dat behoeft 
te blijken dat de wijze van aanwerving de keuzevrijheid heeft beperkt (vgl. HR 18 april 
2000, ECLI:NL:HR:2000:ZD1788, NJ 2000/443) en dat onder het tot prostitutie 
brengen mede dient te worden verstaan iedere gedraging gericht tegen een persoon 

ertoe strekkende deze te belemmeren in zijn vrijheid met prostitutie op te houden 
ongeacht de omstandigheden of deze daarbij vrijwillig betrokken is geraakt dan wel 

reeds eerder bij prostitutie betrokken was (vgl. HR 6 juli 1999, 
ECLI:NL:HR:1999:AB9475, NJ 1999/701, rov. 3.3.5). Mede gelet hierop verdient nog 
opmerking dat ook voor zover het oordeel van het Hof zou zijn gebaseerd op de 
opvatting dat "reeds gevormde wilsbesluiten van de aangeefsters" aan de 

toepasselijkheid van art. 273f, eerste lid onder 3°, Sr in de weg staan, dat oordeel 
berust op een verkeerde rechtsopvatting." 

 
Verjaring 
In HR 17 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2013 behelsde het middel de rechtsklacht 
dat het Hof ten onrechte heeft aangenomen dat het aan de verdachte ten laste gelegde feit is 
verjaard. 

Aan de verdachte was ten laste gelegd dat hij – kort gezegd – op 6 december 2007 de 
veiligheid op de weg in gevaar heeft gebracht. Dit in art. 5 WVW 1994 strafbaar gestelde feit 

was ten tijde van het feit een overtreding (art. 177 WVW 1994) en is dat ook thans nog. 
Ten tijde van het ten laste gelegde feit was in art. 70 lid 1 onder 1° Sr bepaald dat het recht 
tot strafvordering voor alle overtredingen vervalt in twee jaren. Met ingang van 1 februari 
2008 is met de Wet OM-afdoening de verjaringstermijn voor overtredingen op drie jaren 
bepaald. 

In verband met de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging, heeft het 
Hof in zijn arrest het volgende overwogen: 
 

"De procesgang 
De verdachte wordt verdacht van overtreding van het bepaalde van artikel 5 van de 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) begaan op 6 december 2007, waarover hij op 

die dag ook door de politie is gehoord. 
Op 17 maart 2010 is hij gedagvaard teneinde ter terechtzitting van de kantonrechter 

te verschijnen op 6 april 2010. 
Op 30 juli 2010 is hem de uitspraak betekend, waartegen hij op 5 augustus 2010 
hoger beroep heeft ingesteld. Op 29 november 2011 heeft de fungerend voorzitter van 
het gerechtshof bevolen dat de zaak in hoger beroep ter terechtzitting aanhangig 
wordt gemaakt. Op 4 juni 2012 heeft het hof de zaak ter terechtzitting behandeld. 

(...) 
 
Is het tenlastegelegde feit verjaard? 
Volgens het oude recht, zoals dat gold ten tijde van het tenlastegelegde en tot 1 
februari 2008, bedroeg de vervolgingsverjaring voor overtredingen twee jaren (artikel 
70 Sr. oud) te rekenen vanaf de dag na het begaan van die overtreding (artikel 71 
Sr). Dat brengt met zich dat deze zaak volgens het oude recht was verjaard op 7 

december 2009 hetgeen tot gevolg zou hebben dat het openbaar ministerie niet-

ontvankelijk verklaard dient te worden verklaard in zijn vervolging. 
Uitgaande van de sedert 1 februari 2008 geldende regelgeving is het recht tot 
vervolging tot op heden echter niet verjaard. De verjaringstermijn ingevolge deze 
regeling bedraagt immers drie jaren en is door het uitbrengen van de inleidende 
dagvaarding -als daad van vervolging bedoeld in artikel 72 Sr- gestuit. 

De vraag dient derhalve te worden beantwoord of in casu de vanaf 1 februari 2008 
geldende wettekst van artikel 72 Sr al dan niet directe werking heeft en, in het 
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verlengde daarvan, of het openbaar ministerie al dan niet niet-ontvankelijk is zijn 
vervolging. 
Daarbij is van belang dat in de onderhavige situatie de verjaringstermijn volgens het 
oude recht nog niet was verstreken op het moment van inwerkingtreding van de 

nieuwe regeling. 
De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat het recht tot vervolging 
van de voorliggende overtreding van artikel 5 WVW 1994 niet was verjaard. 
Het hof overweegt daaromtrent het volgende. 
Verjaring moet, (mede) gelet op de plaatsing van de bepalingen daaromtrent in het 
Wetboek van Strafrecht, tot het materiële recht worden gerekend (het hof sluit zich in 
dit verband aan bij de conclusie onder 10.4.5 van Knigge voor HR 12 juli 2011 

BP6878, met verwijzing naar de wetsgeschiedenis). Mede gelet op de wetssystematiek 
valt daarom niet in te zien dat aan het bepaalde in artikel 1, tweede lid Sr, betekenis 

zou moeten worden ontzegd ten aanzien van veranderingen in de verjaringstermijn. 
Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat in de onderhavige situatie de 
voor de verdachte meest gunstige wettelijke bepaling dient te worden toegepast, te 
weten de tot 1 februari 2008 geldende tekst van artikel 70 Sr en op grond daarvan de 

conclusie moet worden getrokken dat thans sprake is van een voltooide verjaring. 
 
Bespreking tegenargumenten en nadere motivering 
Aan het voorgaande doet niet af dat de Hoge Raad in het hiervoor vermelde arrest van 
12 juli 2011 - evenals in zijn arrest van 29 januari 2010, BK 1998 - overwoog dat 
'naar hedendaagse rechtsopvatting' een verandering van de verjaringsregeling geldt 
met onmiddellijke ingang. 

In de eerste plaats niet omdat in deze arresten de Hoge Raad zijn argumentatie deed 
steunen op de Wet opheffing verjaringstermijn bij zeer ernstige delicten (Stb. 

2005,595). Hij wees in dat verband op de (gewijzigde) memorie van toelichting bij het 
betreffende wetsvoorstel, waarin met betrekking tot de vervolgingsverjaring onder 
meer het volgende was opgenomen: 
"Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel (...) heeft tot gevolg dat de verjaringstermijn 
van reeds gepleegde ernstige misdrijven wordt verlengd." Het hof is van oordeel dat 

uit deze passage niet in algemene zin kan worden afgeleid dat ook wijziging van de 
verjaringstermijn van overtredingen tot verlenging van een op het moment van die 
wijziging lopende verjaringstermijn kan leiden. Dat is van belang, nu het in casu om 
een overtreding gaat. 
Het hof neemt hierbij voorts in aanmerking dat de regeling van de verjaring direct het 
legaliteitsbeginsel raakt: de punitieve bevoegdheden van de overheid worden met 

terugwerkende kracht ruimer. Een dergelijke uitbreiding behoeft daarom uitdrukkelijke 
legitimatie waarbij als uitgangspunt geldt dat de wetgever tijdens het 

wetgevingsproces duidelijk maakt op welke gevallen de nieuwe regeling van 
toepassing is. In het onderhavige geval is de verlenging van de verjaringstermijn bij 
overtredingen van twee naar drie jaren bij amendement van het tweede kamerlid 
Griffith (kamerstuk 29849, nummer 20) met algemene stemmen toegevoegd aan het 
hiervoor genoemde wetsontwerp, dat heeft geleid tot de Wet OM-afdoening. 

Het voorgestelde amendement had tot doel de als te kort ervaren termijn voor het ten 
uitvoer leggen van straffen opgelegd voor overtredingen te verlengen en aldus de 
tenuitvoerlegging van de sancties veilig te stellen. Dit amendement heeft niet tot 
enige discussie tijdens het wetgevingsproces geleid. Of deze wetswijziging gevolgen 
had voor reeds lopende verjaringstermijnen is dan ook niet aan de orde geweest. 
Evenmin is in het wetsvoorstel een overgangsbepaling opgenomen. Het hof is dan ook 
van oordeel dat, nu terzake geen bijzondere voorziening is getroffen, artikel 1 lid 2 Sr 

van toepassing is en zal toepassing geven aan de voor de verdachte gunstigste 

regeling, te weten de 'oude' bepaling. 
 
Slotsom 
Bij deze stand van zaken oordeelt het hof dat het openbaar ministerie geen 
vervolgingsrecht meer had op het moment van het uitbrengen van de inleidende 

dagvaarding en dat de kantonrechter het openbaar ministerie ten onrechte in de 
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vervolging heeft ontvangen. Dit leidt tot de slotsom dat de verdachte een rechtens te 
respecteren belang heeft bij behandeling van zijn zaak in hoger beroep. 
Het hof passeert dan ook het standpunt van het Openbaar Ministerie ten aanzien van 
de toepasselijkheid van artikel 416 lid 2 Sv en oordeelt op grond van het voorgaande 

dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is in zijn vervolging." 
 
Zoals de Hoge Raad heeft beslist in zijn arrest van 29 januari 2010, 
ECLI:NL:HR:2010:BK1998, NJ 2010/231, geldt in geval van verandering van wetgeving met 
betrekking tot de verjaring naar hedendaagse rechtsopvatting in strafzaken als uitgangspunt 
dat deze verandering direct van toepassing is, met dien verstande dat een reeds voltooide 
verjaring wordt geëerbiedigd. Dit uitgangspunt geldt ook voor verlenging van lopende 

verjaringstermijnen. Hetgeen het Hof dienaangaande heeft overwogen leidt niet tot een ander 
oordeel. Het Hof heeft derhalve ten onrechte toepassing gegeven aan art. 70 Sr zoals dat gold 

vóór de inwerkingtreding van de wijziging van die bepaling in 2008, aldus de Hoge Raad. 
 
 
Medeplegen 

 
Door HR 17 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1964 moet het Hof moet zich opnieuw 
buigen over de Nijmeegse scooterzaak, omdat de vrijspraak van de verdachten volgens de 
Hoge Raad ontoereikend is gemotiveerd. De zaak draait om twee mannen die in 2010 in 
Nijmegen, op de vlucht voor de politie, een 50-jarige Arnhemmer aanreden. Het slachtoffer 
overleed later aan zijn verwondingen. 
De rechtbank legde de mannen celstraffen op van 8 en 16 maanden. Het Hof veroordeelde de 

mannen later wel voor de overval, maar sprak hen vrij van het veroorzaken van een dodelijk 
ongeluk, omdat niet bewezen kon worden wie de bestuurder van de scooter was. Het OM ging 

daarop in cassatie bij de Hoge Raad. 
Het Hof heeft vastgesteld dat niet is gebleken “van enige samenwerking of overleg tussen de 
beide verdachten over de wijze waarop zij zich aan de controle door de politie wilden 
onttrekken vanaf het moment dat zij zich ter hoogte van het hotel door de politie betrapt 
voelden”. De vrijspraak van het medeplegen heeft het Hof vervolgens – nader gemotiveerd 

doch in de kern genomen – op die vaststelling gebaseerd. Volgens de Hoge Raad kan - zoals 
ook in het middel werd aangevoerd - het medeplegen (in de vorm van bewuste en nauwe 
samenwerking) echter reeds in een eerder stadium tot stand komen. De vraag die het Hof 
volgens de Hoge Raad had moeten beantwoorden was of een overhaaste, en vanuit een 
oogpunt van verkeersveiligheid onverantwoorde, vlucht op de scooter bij een onverhoopte 
betrapping door de politie als een reële mogelijkheid in het plan om het hotel te beroven 

besloten lag. Als dat geval zou zijn, kan de bijrijder namelijk geacht worden tenminste 
voorwaardelijk opzet te hebben gehad op het rijgedrag van de bestuurder. Zoals in de 

toelichting op het middel werd gesteld, wees alles er juist op dat de verdachten zich hadden 
ingesteld op een snelle aftocht om te voorkomen dat zij ‘gepakt’ zouden worden. AG Knigge 
schreef in zijn conclusie treffend dat "het er sterk op lijkt dat het naleven van de 
wegenverkeerswetgeving al voordat de verdachten er vandoor gingen niet hun eerste prioriteit 
lijkt te zijn geweest". De bewuste overwegingen van de Hoge Raad luiden als volgt: 

 
"2.3.1. 
Het Hof heeft vastgesteld dat niet is gebleken "van enige samenwerking of overleg 
tussen de beide verdachten over de wijze waarop zij zich aan de controle door de 
politie wilden onttrekken vanaf het moment dat zij zich ter hoogte van het Belvoir 
hotel door de politie betrapt voelden". De vrijspraak van het medeplegen heeft het Hof 
vervolgens – nader gemotiveerd doch in de kern genomen – op die vaststelling 

gebaseerd. 

2.3.2. 
In een geval als het onderhavige, waarin het verweten medeplegen van een met de 
vlucht verband houdend misdrijf is voorafgegaan door het mogelijk daarmee 
samenhangende medeplegen van een ander strafbaar feit, is geenszins uitgesloten dat 
de voor het medeplegen van dat misdrijf relevante samenwerking reeds vóórdien – in 

het onderhavige geval: in het kader van het medeplegen van de voorbereiding van de 
overval – is ontstaan. 
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2.3.3. 
Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de wijze waarop de beide verdachten met de 
scooter zijn gevlucht, niet als een zó waarschijnlijke mogelijkheid besloten lag in de 

eerdere nauwe en bewuste samenwerking met het oog op de voorgenomen overval, 
dat ook wat betreft die vlucht zo bewust en nauw is samengewerkt dat van 
medeplegen kan worden gesproken. Gelet op de vaststellingen en overwegingen van 
het Hof, in het bijzonder wat betreft de voorbereiding van de overval en de directe 
reactie op het waarnemen van een politie-auto, is dat oordeel niet zonder meer 
begrijpelijk. 
 

2.3.4. 
Wat betreft de mogelijke samenwerking bij het tenlastegelegde medeplegen is 

bovendien in haar algemeenheid onjuist de opvatting van het Hof dat "om tot een 
bewezenverklaring van medeplegen te kunnen komen in een situatie waarin niet 
vaststaat wie de bestuurder is geweest, is (...) vereist dat de rollen van de bestuurder 
en de bijrijder volstrekt inwisselbaar zijn". 

 
2.4. 
Voor zover het middel over deze tekortkomingen klaagt, is het terecht voorgesteld." 

 
 
 
Vrije selectie en waardering bewijsmateriaal  

 
In cassatie kan niet worden onderzocht of de feitenrechter die de verdachte op grond van zijn 

feitelijke waardering heeft vrijgesproken, terecht tot dat oordeel is gekomen.27 Ingeval de 
rechter die over de feiten oordeelt het tenlastegelegde bewezen acht, is het aan die rechter 
voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het beschikbare 
bewijsmateriaal datgene tot het bewijs te bezigen wat deze uit oogpunt van betrouwbaarheid 
daartoe dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen 

waarde acht.28 Deze beslissing inzake de selectie en waardering van het beschikbare 
bewijsmateriaal, die - behoudens bijzondere gevallen - geen motivering behoeft, kan in 
cassatie niet met vrucht worden bestreden. Hetzelfde heeft te gelden in het tegenovergestelde 
geval dat de rechter op grond van de aan hem voorbehouden selectie en waardering van het 
bewijsmateriaal tot de slotsom komt dat vrijspraak moet volgen. Ook dit oordeel behoeft 
behoudens bijzondere gevallen geen motivering en is niet voor cassatie vatbaar.29 Dat 

uitgangspunt brengt met zich dat een nadere motivering van een vrijspraak de gegeven 
beslissing niet onbegrijpelijk maakt doordat het beschikbare bewijsmateriaal - al dan niet op 

grond van een andere uitleg van gegevens van feitelijke aard - een andere (bewijs)beslissing 
toelaat.30 
Wel brengt art. 359, tweede lid, Sv mee dat de feitenrechter in een aantal gevallen zijn 
beslissing nader zal dienen te motiveren.31 Dat is onder meer het geval indien het Openbaar 
Ministerie ter zake van de bewijsvoering een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt heeft 

                                                 
27 HR 4 mei 2004, LJN AO5061; HR 5 februari 2008, LJN BB4103; HR 19 februari 2008, NJ 2008/ 423 

m.nt. Y. Buruma; HR 19 februari 2008, LJN BB7068. 
28 HR 15 oktober 2002, NJ 2004, 187 m.nt. Knigge; HR 14 oktober 2003, NJ 2005/182 m.nt. Knigge; HR 4 

mei 2004, LJN AO5061; HR 5 februari 2008, LJN BB4103; HR 19 februari 2008, NJ 2008/423 m.nt. Y. 

Buruma; HR 19 februari 2008, LJN BB7068. 
29 Zie Van Dorst, Cassatie in strafzaken, zesde druk, p. 229. 
30 HR 4 mei 2004, LJN AO5061; HR 5 februari 2008, LJN BB4103; HR 19 februari 2008, NJ 2008/ 423 

m.nt. Y. Buruma; HR 19 februari 2008, LJN BB7068. Zie voorts Van Dorst, Cassatie in strafzaken, p. 229 

en 230. 
31  HR 5 februari 2008, LJN BB4103; HR 19 februari 2008, NJ 2008/423 m.nt. Y. Buruma; HR 19 februari 

2008, LJN BB7068. Zie voorts Van Dorst, Cassatie in strafzaken, zesde druk, p. 230. 
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ingenomen.32 Die motiveringsplicht gaat echter niet zo ver dat bij de niet-aanvaarding van een 
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt op ieder detail van de argumentatie moet worden 
ingegaan.33  
 

HR 10 januari 2012, LJN: BT1758 (vrijspraak moord op echtgenote) 
Het Hof heeft bevestigd een vonnis van de Rechtbank, waarbij een verdachte is vrijgesproken 
van de levensberoving van zijn echtgenote. De Rechtbank heeft in haar vonnis ten aanzien 
van de woning, waarin het lijk van de vrouw is aangetroffen, onder meer overwogen dat de 
keukendeur slotvast was afgesloten. Het Hof komt echter tot de slotsom dat de onbekend 
gebleven dader de keukendeur onafgesloten heeft achtergelaten. (...) 
 

In cassatie is deze tegenstrijdigheid aan de orde gesteld. Het heeft geleid tot vernietiging van 
het door het Hof bevestigde vonnis van de Rechtbank:  

 
Het Hof heeft de vrijspraak gemotiveerd met onder meer de als "slotsom" aangeduide 
overweging "dat de bevindingen van het opsporingsonderzoek, van aanvullende 
technische onderzoeken en van het onderzoek ter terechtzitting de mogelijkheid 

openlaten dat een onbekend gebleven dader (...) het slachtoffer heeft gedood en de 
woning aan de achterzijde, de keukendeur (naar de Hoge Raad begrijpt: de 
achterdeur) en de schuurpoort onafgesloten achterlatend, heeft verlaten".  

 
De door de Rechtbank aan de gegeven vrijspraak ten grondslag gelegde motivering, 
met welke motivering het Hof zich heeft verenigd, houdt onder meer in dat zowel de 
voordeur als de achterdeur slotvast was afgesloten.  

 
Kennelijk heeft het Hof voor zijn bewijsbeslissing de wijze waarop de onbekend 

gebleven dader de woning aan de achterzijde heeft verlaten, van belang geacht. Gelet 
daarop is de motivering van de vrijspraak niet begrijpelijk nu het Hof de achterdeur én 
als slotvast afgesloten én als onafgesloten heeft aangemerkt. 

 
HR 13 maart 2012, LJN: BU6250 (moord op Tamara Wolvers) 

Het Hof heeft, in navolging van de Rechtbank, de verdachte vrijgesproken van moord, dan wel 
doodslag en is daarmee afgeweken van het standpunt van de advocaat-generaal, zodat het 
Hof ingevolge de tweede volzin van het tweede lid van art. 359 van het Wetboek van 
Strafvordering in zijn arrest in het bijzonder de redenen moest opgeven die daartoe hebben 
geleid. Die motivering kan aldus in cassatie slechts op haar begrijpelijkheid worden getoetst.34 
De AG Machielse is van mening dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het is 

afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt omtrent het bewijs van moord en 
concludeert tot vernietiging. De Hoge Raad oordeelt anders: 

 
“Het Hof heeft de verdachte vrijgesproken en daartoe overwogen dat naar zijn oordeel 
niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat de verdachte het hem 
primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan.  
Het Hof heeft het in het requisitoir van de Advocaat-Generaal bij het Hof verwoorde 

standpunt, inhoudende diens opvatting omtrent de selectie en waardering van het 
beschikbare bewijsmateriaal dat in het bijzonder op grond van de resultaten van het 
forensisch sporenonderzoek het tenlastegelegde kan worden bewezenverklaard, niet 
aanvaard. Het Hof heeft dienaangaande uitvoerig overwogen (….) en het heeft op 
grond daarvan geoordeeld "dat de resultaten van het desbetreffende onderzoek (...) 
hooguit als ondersteunend bewijs kunnen worden gebruikt en alleen indien dit bewijs 

                                                 
32 HR 13 juni 2006, LJN AV8527; HR 5 februari 2008, LJN BB4103; HR 19 februari 2008, NJ 2008, 423 

m.nt. Y. Buruma; HR 19 februari 2008, LJN BB7068. 
33 HR 11 april 2006, NJ 2006/393 m.nt. Y. Buruma, rov. 3.8.4 onder d; HR 5 februari 2008, LJN BB4103; 

HR 19 februari 2008, NJ 2008/ 423 m.nt. Y. Buruma; HR 19 februari 2008, LJN BB7068. 
34 HR 13 juni 2006, LJN AV8527. 
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voldoende ondersteuning vindt in ander wettig bewijs. Dit ander, redengevend bewijs 
ontbreekt naar het oordeel van het hof". 
Gelet op hetgeen (…)  is vooropgesteld omtrent de vrije selectie en waardering van 
het bewijsmateriaal door de rechter en in aanmerking genomen hetgeen door de 

Advocaat-Generaal bij het Hof naar voren is gebracht, was het Hof, ook in het licht van 
art. 359, tweede lid, Sv, niet gehouden dat oordeel nader te motiveren”. 

 
HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:54 
Het Hof sprak in deze zaak de verdachte vrij van het voorbereiden van moord en/of doodslag 
omdat het opzet daarop niet bewezen kon worden. Vastgesteld kon worden dat de verdachte 
opzettelijk een Audi A6 met daarin twee (doorgeladen) volautomatische vuurwapens (te weten 

een Kalashnikov en een aangepaste Glock) voorzien van een groot aantal patronen, twee 
valse kentekenplaten en een pet voorhanden heeft gehad. Daarnaast heeft de verdachte 

daartoe opzettelijk een Peugeot 307 voorhanden gehad. 
Het middel behelsde de klacht dat het Hof bij zijn oordeel dat niet bewezen kan worden 
verklaard dat de verdachte opzet had op het plegen van voorbereidingshandelingen voor het 
begaan van het misdrijf moord dan wel doodslag of een ander bepaald misdrijf waarop een 

gevangenisstraf van acht jaar of meer staat, blijk heeft gegeven van een onjuiste uitleg van 
het begrip ‘voorbereiding’, meer in het bijzonder van het in de delictsomschrijving opgenomen 
opzet, althans dat dit oordeel en de motivering onbegrijpelijk moeten worden geacht en/of dit 
oordeel onvoldoende met redenen is omkleed. Gedachte achter het middel was dat 
(subjectieve) intentie niet altijd nodig is. De omstandigheden waaronder de verdachte in deze 
zaak de betreffende voorwerpen onder zich had konden op de gemiddelde rechtsgenoot geen 
andere indruk maken dan dat deze hebben gediend ter voorbereiding van liquidaties. Het 

andersluidende oordeel van het Hof gaf dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De A-G 
Harteveld deelde die visie niet: de aangetroffen voorwerpen zouden op zichzelf kunnen dienen 

tot het plegen van liquidaties. Maar ze zouden ook kunnen dienen tot – om maar wat te 
noemen – het plegen van een gewapende overval of een ontvoering. De vraag was volgens 
hem of er sprake was van opzet op het voorbereiden van het in de tenlastelegging 
gespecificeerde grondfeit. Dit voorbereidingsopzet heeft het hof, zo blijkt uit zijn 
overwegingen, bij gebrek aan aanvullend bewijs niet kunnen vaststellen. De Hoge Raad ging 

niet uitgebreid in op de in het middel aangedragen argumenten met betrekking tot de 
subjectieve intentie bij voorbereiding etc., maar oordeelde met een verwijzing naar de vrije 
selectie en waardering van het bewijsmateriaal slechts dat 's Hofs oordeel dat het opzet van 
de verdachte op - kort gezegd - het voorbereiden van moord en/of doodslag niet bewezen kon 
worden niet getuigde van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk was, zodat het 
middel faalde. 

 
 

Culpa 
 
Onder schuld als delictsbestanddeel (de culpa) wordt een min of meer grove of aanmerkelijke 
schuld verstaan. Of sprake is van dergelijke schuld wordt bepaald door de manier waarop die 
schuld in de tenlastelegging nader is geconcretiseerd en is voorts afhankelijk van het geheel 

van de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige 
omstandigheden van het geval.35 Voor het aannemen van schuld moet het gaan om een 
verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid. De dader moest anders handelen 
(vermijdbaarheid) en kon ook anders handelen (verwijtbaarheid). De standaard waartegen 
gedrag wordt afgemeten wordt bovendien mede bepaald door de zogenaamde 
Garantenstellung, waarbij van personen in een bepaalde hoedanigheid een bijzondere 
zorgplicht mag worden verwacht. Als iemand functioneel handelt met een bepaalde 

                                                 
35 Vgl. HR 29 juni 2010, LJN BL5630, NJ 2010/674, m.nt. PMe, rov. 2.4 (ten aanzien van schuld in de zin 

van art. 308 Sr). 
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verantwoordelijkheid, worden de maatstaven van (on)voorzichtig gedrag mede daardoor 
bepaald.36 
 
In de twee hieronder te bespreken OM-cassaties speelt die Garantenstellung een rol. In beide 

gevallen gaat het om (vermeend) culpoos handelen van een verdachte in een bepaalde 
functie. In beide zaken oordeelt de feitenrechter dat culpoos handelen niet uit de 
bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Beide uitspraken worden door de Hoge Raad in stand 
gelaten. 
  
HR 7 februari 2012, LJN: BU2978 (NJ 2012/119) (dodelijke val van klimwand) 
De verdachte heeft samen met het slachtoffer, beiden ervaren klimmers, de klimsport 

beoefend in een klimhal in Amsterdam. De verdachte heeft die avond als de zekeraar 
(beveiliger) van het slachtoffer gefungeerd.. De vriendin van verdachte heeft op dat moment 

de route naast die van de verdachte en het slachtoffer beklommen. Het protocol schrijft voor 
dat de zekeraar voortdurend omhoog kijkt naar de klimmer. Dat heeft verdachte niet gedaan. 
Een ervaren klimmer/zekeraar voelt aan de spanning op het touw  welke reactie van hem 
wordt geëist. Als zijn vriendin op de grond staat gaat verdachte met haar praten. Vervolgens 

maakt verdachte de zekering van het touw, waarmee hij het slachtoffer zekerde, los, naar 
eigen zeggen aangezien hij onbewust dacht dat vastgekoppeld blijven niet meer nodig was 
omdat zijn vriendin veilig op de grond was. Het slachtoffer valt van twaalf meter hoogte naar 
beneden en overlijdt.  
 
Het Hof spreekt de verdachte vrij van ‘dood door schuld’ . Het Hof stelt voorop dat de 
klimsport zeer gevaarlijk is, zodat met het oog op de veiligheid van de klimmer van de 

klimmer en de zekeraar moet worden verwacht dat zij een hoge mate van zorgvuldigheid in 
acht nemen bij het naleven van de toepasselijke regels en afspraken en dat zij zich ook voor 

het overige voorzichtiger en oplettender gedragen dan wanneer het zou gaan om het 
verrichten van andere, minder gevaarlijke activiteiten. De verdachte is zich steeds scherp 
bewust geweest van de verantwoordelijkheid die hij in de rol van zekeraar droeg voor het 
leven van het slachtoffer, terwijl niet van enige nonchalance of nalatigheid van enige aard bij 
het verrichten van de taak van zekeraar is gebleken. Daarnaast is het feit dat de verdachte 

niet voortdurend omhoog heeft gekeken - zoals het protocol vereist - voldoende 
gecompenseerd doordat de verdachte in zijn hoedanigheid van zekeraar aan de spanning op 
het touw kon voelen hoe hij moest reageren. Bovendien heeft de verdachte zich de 
handelingen die het klimmen mogelijk maken en de klimmer voor vallen behoeden zozeer 
eigen gemaakt, dat van geautomatiseerd handelen van de verdachte kan worden gesproken. 
Tenslotte is de reeks van geautomatiseerde handelingen die betrekking hadden op het zekeren 

van het slachtoffer onopgemerkt overgegaan in de geautomatiseerde reeks van handelingen 
rondom het afdalen van zijn vriendin. Op het moment dat zijn vriendin veilig op de grond 

stond kon die reeks worden afgerond met het losmaken van de zekering, terwijl die zekering 
in werkelijkheid het losraken verhinderde van het (andere) touw dat het slachtoffer zekerde.  
 
De AG Vegter bij de Hoge Raad kan zich niet vinden in het oordeel van het Hof: 
 

“Dit oordeel is zonder nadere motivering - die ontbreekt - niet begrijpelijk. Het Hof 
heeft immers vooropgesteld dat de klimsport zeer gevaarlijk is, dat met het oog op de 
veiligheid van de klimmer van de klimmer en de zekeraar moet worden verwacht dat 
zij een hoge mate van zorgvuldigheid in acht nemen bij het naleven van de 
toepasselijke regels en afspraken en dat zij zich voorzichtiger en oplettender gedragen 
dan bij het verrichten van minder gevaarlijke activiteiten. Voorts heeft het Hof het 
aannemelijk geacht dat de verdachte zich steeds scherp bewust is geweest van de 

verantwoordelijkheid die hij als zekeraar droeg voor het leven van de klimmer en dat 

niet van enige nonchalance of nalatigheid van enige aard bij het verrichten van zijn 

                                                 
36 Vgl. De Hullu, Materieel strafrecht, 4e, p. 255-256 en A.A. van Dijk, Strafrechtelijke aansprakelijkheid 

heroverwogen: over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf (dissertatie Rijksuniversiteit 

Groningen 2008), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu-Uitgevers 2008, p. 11 en 36. 
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taak als zekeraar is gebleken, hetgeen niet valt te rijmen met diens oordeel dat de 
verdachte zijn klimmer niet in de gaten heeft gehouden, met anderen heeft gepraat en 
de zekering (zonder controle) heeft losgemaakt. Hierbij is van belang dat de verdachte 
een ervaren klimmer was die derhalve goed op de hoogte behoorde te zijn van de 

mogelijke gevaren van de klimsport en het belang van het naleven van alle 
zorgvuldigheidsnormen en veiligheidsvoorschriften, terwijl hij zich desondanks niet 
heeft geconcentreerd op zijn eigen klimmer maar zijn aandacht heeft verlegd richting 
zijn collega  en vriendin. 

 
De Hoge Raad verwerpt het beroep en overweegt daartoe: 
 

“De overwegingen van het Hof moeten aldus worden begrepen dat het Hof heeft 
geoordeeld dat wegens het ontbreken van voldoende verwijtbaarheid geen sprake is 

geweest van min of meer grove of aanmerkelijke schuld als in de tenlastelegging 
omschreven. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste uitleg van art. 307 Sr. Het 
Hof heeft derhalve niet vrijgesproken van iets anders dan is tenlastegelegd. Van 
grondslagverlating is daarom geen sprake. De primaire klacht faalt dus. 37 

 
HR 12 juni 2012, LJN: BW7948 
Op een open dag van de Koninklijke Landmacht wordt een demonstratie gehouden waarbij 
vier militairen vanuit een helikopter aan een touw afdaalden. Als de militairen zijn afgedaald 
vliegt de helikoper weg. De afdaallijn van één van de militairen is niet van de helikopter en 
ook niet van de militair zelf losgekomen. Door het wegvliegen van de helikopter wordt deze 
militair 'gekatapulteerd', slaat tegen de grond en overlijdt. Verdachte maakt deel uit van de 

personen die zich in de helikopter bevonden en is als boordwerktuigkundige/loadmaster belast 
met het lossnijden van de afdaaltouwen in de helikopter.  

Het Hof oordeelt dat de door de verdachte gemaakte fout - bestaand uit het op een verkeerd 
punt doorsnijden van de afdaallijn én het aan de vliegers doen weten dat zij weg konden 
vliegen, zonder zich er voldoende van te hebben vergewist dat de lijnen inderdaad los waren 
van de helikopter - in belangrijke mate mede in de hand is gewerkt door de organisatorische 
omgeving waarin de verdachte zijn werkzaamheden moet verrichten. Het gaat te ver hem zijn 

gemaakte fout aan te rekenen als grof of aanmerkelijk onachtzaam of nalatig. Het Hof spreekt 
verdachte vrij. 
 
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep en overweegt: 
 

“Onder schuld als delictsbestanddeel wordt een min of meer grove of aanmerkelijke 

schuld verstaan. Of sprake is van dergelijke schuld in de zin van art. 307 Sr of art. 130 
WMSr wordt bepaald door de manier waarop die schuld in de tenlastelegging nader is 

geconcretiseerd, en is voorts afhankelijk van het geheel van de gedragingen van de 
verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval.  

 
“Het Hof heeft geoordeeld dat de door de verdachte gemaakte fout in belangrijke mate 
mede in de hand is gewerkt door "de organisatorische omgeving waarin hij zijn 

werkzaamheden moest verrichten" en dat het in die omstandigheden te ver gaat om 
de verdachte de door hem gemaakte fout in strafrechtelijke zin aan te rekenen als grof 
of aanmerkelijk onachtzaam of nalatig. Het hierin besloten liggende oordeel van het 
Hof dat wegens het ontbreken van voldoende verwijtbaarheid geen sprake is geweest 
van min of meer grove of aanmerkelijke schuld als in de tenlastelegging omschreven, 
geeft niet blijk van een onjuiste uitleg van art. 307 Sr of art. 130 WMSr” 
 

 

VARIA  
 
Art. 184 – krachtens wettelijk voorschrift 

                                                 
37 Zie over dit arrest de annotatie van Rozemond in Ars Aequi, november 2012, p. 840 e.v. 
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De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 27 maart 2012, LJN:BV6665 duidelijkheid 
verschaft omtrent de vraag hoe het vereiste “krachtens wettelijk voorschrift” uit art. 184 Sr 
moet worden uitgelegd: 

 
“De tenlastelegging is toegesneden op art. 184, eerste lid, Sr. Die bepaling eist een 
"krachtens wettelijk voorschrift" gedane vordering. Een dergelijk voorschrift moet 
uitdrukkelijk inhouden dat de betrokken ambtenaar gerechtigd is tot het doen van een 
vordering (vgl. HR 29 januari 2008, LJN BB4108, NJ 2008/206).  
 
De tenlastelegging houdt in dat de vordering van de daar genoemde agenten aan de 

verdachte om te vertrekken, is gedaan krachtens art. 7 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Tilburg. In aanmerking genomen dat deze bepaling niet uitdrukkelijk 

inhoudt dat de ambtenaar van politie is gerechtigd tot het doen van een vordering als 
waarvan te dezen sprake is, geeft het oordeel van het Hof dat de vordering niet 
"krachtens wettelijk voorschrift" is gedaan, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting” 

 

 
 
 
 
 
Internetoplichting en verduistering 
 

Ten aanzien van het maatschappelijke probleem van de ‘internetoplichting’38 heeft de Hoge 
Raad in zijn arrest van 2 oktober 2012, LJN:BV8283, NJ 2013/14 m.nt. Borgers zich 

uitgelaten over de vraag of het door de verdachte ontvangen van de koopsom zonder de 
verschuldigde tegenprestatie te leveren, verduistering (art. 321 Sr) kan opleveren: 
 

“De tenlastelegging is wat betreft de subsidiair tenlastegelegde feiten toegesneden op 
art. 321 Sr. Daarom moet de in de tenlastelegging voorkomende uitdrukking 

"wederrechtelijk zich heeft toegeëigend" geacht worden aldaar te zijn gebezigd in 
dezelfde betekenis als toekomt aan dezelfde - in de vervoeging "wederrechtelijk zich 
toeëigent" - in dat artikel voorkomende uitdrukking. Van zodanig toe-eigenen is 
sprake indien een persoon zonder daartoe gerechtigd te zijn als heer en meester 
beschikt over een goed dat aan een ander toebehoort (vgl. HR 24 oktober 1989, LJN 
ZC8253, NJ 1990/256).  

 
Het Hof heeft geoordeeld dat de geldbedragen die door de kopers zijn overgemaakt 

aan de verdachte en/of haar medeverdachte - de verkoper(s) - na ontvangst daarvan 
niet meer voor wederrechtelijke toe-eigening door de verdachte en/of haar 
medeverdachte vatbaar waren. Dat oordeel berust kennelijk op de opvatting dat in de 
enkele omstandigheid dat degene die krachtens overeenkomst een geldbedrag als 
koopsom heeft ontvangen (vervolgens) nalaat de door hem verschuldigde 

tegenprestatie te leveren, nog geen reden is te vinden om af te wijken van de uit het 
burgerlijk recht voortvloeiende regel dat de ontvangen koopsom na het effectueren 
van die betaling tot het vermogen van de (nalatige) verkoper is gaan behoren. Die 
opvatting is juist”. 

 
Deze beslissing van de Hoge Raad staat er niet aan in de weg dat onder omstandigheden de 
regels van het burgerlijk recht toch kunnen worden losgelaten. De Hoge Raad spreekt immers 

van ‘de enkele omstandigheid’ dat de betaling de contractueel overeengekomen koopsom 

betreft. Een vervolging wegens verduistering is eerst succesvol indien zich feiten en 

                                                 
38 Zie hierover bv het recnte artikel ‘Oplichting? Het verschil tussen de marktplaatsmisbruiker en de 

eetpiraat’ uit NJB 2012, afl. 12, p. 807-810. 
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omstandigheden voordoen waarin het voor degene die een geldbedrag ontvangt klip en klaar 
is dat die gelden niet naar eigen inzicht en ten eigen nutte mogen worden besteed.39 
Overigens is daarmee niet gezegd dat in ‘Marktplaats situaties’ geen sprake kan zijn van 
oplichting. In 2014 wordt het oordeel van de Hoge Raad verwacht over een vrijspraak van 

oplichting in de situatie dat de verdachte internetaanbieder wel de aankoopbedragen 
ontvangen heeft, doch vervolgens niet leverde. Omdat hij zich voor heeft gedaan als 
‘professionele marktpartij’ – zo heeft hij een ‘gelikte’ website gebouwd en daarop de 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel vermeld – zou in een dergelijk geval mogelijk wel 
‘oplichting’ kunnen worden bewezen.40 
 
Heimelijk filmen en ontucht 

 
In zijn arrest van 8 mei 2012, LJN:BW5000, NJ 2012/505 m.nt. Keulen heeft  de Hoge 

Raad geoordeeld over de vraag of het heimelijk filmen in badhokjes, doucheruimtes en 
dergelijke onder het misdrijf van artikel 246 Sr (ontuchtige handelingen)valt. De Hoge Raad 
vindt van niet:  
 

“In art. 139f, eerste lid , Sr is strafbaar gesteld het met gebruikmaking van een 
technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is 
gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of 
op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigen. 
Een dergelijke gedraging is op zichzelf niet - tevens - een ontuchtige handeling in de 
zin van art. 246  Sr. Dat is niet anders indien bedoelde persoon naakt is en/of indien 
de afbeelding is vervaardigd om deze later te (laten) gebruiken ter bevrediging van 

lustgevoelens (vgl. HR 14 februari 2012, LJN  BU5254 ). 
 

Weliswaar kan van belang zijn of er enige voor het plegen of dulden van ontucht 
relevante interactie tussen de verdachte en die persoon heeft plaatsgevonden, omdat 
in uitzonderlijke gevallen ook zonder lichamelijke aanraking sprake kan zijn van het 
dwingen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen (vgl. HR 22 maart 2011, 
LJN  BP1379 , NJ  2011/146 ), maar ook zonder lichamelijke aanraking moet het dan 

wel gaan om een handeling waarvan het plegen of dulden als ontuchtig is aan te 
merken”.. 

 
Duidelijk is dus in zaken waarin het gaat om het heimelijk filmen in beginsel art. 139f, eerste 
lid, Sr van toepassing is. Toch stond in HR 17 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2027 
nog de vraag centraal of het heimelijk filmen of fotograferen niet wellicht schennis van de 

eerbaarheid (art. 239 Sr) kon opleveren. Het OM stelde cassatie in omdat de feitenrechter er 
kennelijk verschillende visies op nahielden: waar het Arnhemse Hof in deze zaak vrijsprak van 

art. 239 Sr, kwam het Leeuwardense Hof in een arrest van 15 november 2012 (niet 
gepubliceerd) nog tot een bewezen verklaring. Nadat AG Hofstee in zijn conclusie nog had 
geconcludeerd – met een beroep op de wetsgeschiedenis – dat het heimelijk filmen wel 
degelijk onder art. 239 Sr kon worden geschaard, hakte de Hoge Raad de knoop uiteindelijk in 
een andere richting door: 

 
“3.2.3.Art. 239 Sr, waarop de tenlastelegging volgens het Hof is toegesneden, luidt: 
 
"Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede 
categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:  
 
1° op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;  

 

                                                 
39 HR 5 april 2011, LJN BP4638 (NJ 2011/175) 
40 Vgl. bv HR 29 juni 2010, LJN: BL8638, HR 7 maart 2000, NJ 2002/262 en HR 29 juni 2010, LJN: 

BL8638 
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2° op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen 
beneden de leeftijd van zestien jaar; 
 
3° op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig 

is." 
 
3.3.1.Art. 239 Sr richt zich in de eerste plaats tegen ongevraagde en ongewenste 
seksueel getinte confrontatie met het menselijk lichaam of delen daarvan (vgl. de 
memorie van toelichting bij de wet die heeft geleid tot de huidige tekst van art. 239 
Sr; kamerstukken II, 1979-1980, 15 838, nr. 3, p. 12). In HR 9 december 2003, 
ECLI:NL:HR:2003:AL8452, NJ 2004/273, is beslist dat art. 239 Sr niet strekt ter 

bestrijding van schennis van de eerbaarheid door afbeelding of geschrift dan wel door 
het gesproken woord, zodat - kort gezegd - het maken van seksueel getinte 

uitlatingen niet onder art. 239 Sr kan worden gerubriceerd. 
 
3.3.2.In de rechtspraak van de Hoge Raad over art. 239 Sr is over de precieze 
reikwijdte van dit misdrijf nog het volgende beslist. In HR 25 maart 1952, NJ 

1952/240, over een geval waarbij de verdachte het slachtoffer "ontuchtig had 
vastgegrepen" verwierp de Hoge Raad het tegen de veroordeling ter zake van art. 239 
Sr gerichte cassatieberoep met als dragende overweging: "Dat een het sexuele leven 
betreffende gedraging, welker waarneming geschikt is anderer schaamtegevoel te 
kwetsen, kan bestaan in een tegen de persoon van een ander gerichte ontuchtige 
handeling, die dezen aldus buiten zijn wil noopt tot een dergelijk zijn schaamtegevoel 
kwetsend waarnemen, zo al niet door zien dan toch door voelen; dat die schending 

van de eerbaarheid er in dat geval een is "waarbij een ander zijns ondanks 
tegenwoordig is" als genoemd in art. 239 Sr, hetgeen de met die bepaling beoogde 

bescherming van het op het sexuele leven betrokken schaamtegevoel ten kwetsing in 
het algemeen ook meebrengt". In HR 18 oktober 1983, NJ 1984/310 - over een geval 
waarbij de verdachte de borsten en het geslachtsdeel van het slachtoffer had betast - 
werd het oordeel uit het arrest van 1952 uitdrukkelijk bevestigd, ook in het licht van 
de toen aanhangig zijnde wetswijziging die heeft geleid tot de huidige tekst van art. 

239 Sr. 
 
Deze arresten geven in vergelijking met het traditionele bereik van art. 239 Sr een 
uitbreiding voor die gevallen waarin er - kort gezegd - seksueel contact is geweest 
tussen de verdachte en het slachtoffer. 
 

3.4.1.Gelet op het bovenstaande is het oordeel van het Hof dat "het houden van een 
camera onder de scheidingswand van een afgesloten kleedhokje waarin een ontklede 

vrouw staat" als zodanig niet het misdrijf van art. 239 Sr oplevert, juist. 
  
 

3.4.2.Zoals uit het eerdere arrest van de Hoge Raad in deze zaak (HR 14 februari 
2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5254, NJ 2012/504) blijkt, levert een en ander overigens 

geen leemte in de mogelijkheden voor strafrechtelijke aansprakelijkstelling op, gelet 
op art. 139f, eerste lid, Sr (waarop de uiterst subsidiaire tenlastelegging in de 
onderhavige zaak is toegesneden) waarin is strafbaar gesteld het met gebruikmaking 
van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze 
kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een 
woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding 
vervaardigen. 

 

3.5.Het middel faalt. 
 
Vormen letters ACAB een belediging? 
Levert het opzettelijk zichtbaar voor een ambtenaar tonen/dragen van een bomberjack met 
daarop de tekst ‘ACAB’ (= All Cops Are Bastards) belediging in de zin van art. 266 Sr (juncto 

267 Sr) op? Deze vraag bleef ook in 2012 de gerechtelijke gemoederen bezig houden. In zijn 
arrest van 11 januari 2011, NJ 2011/166 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het Hof een 
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verkeerde uitleg aan die inzet van ‘feiten van algemene bekendheid’ als regel van bewijsrecht 
had gegeven. De Hoge Raad wijst de zaak terug. Vervolgens spreekt het Hof de verdachte vrij, 
omdat, kort samengevat, niet kan worden gezegd dat ten tijde van het tenlastegelegde van 
algemene bekendheid was dat de lettercombinatie ACAB een belediging voor een politieagent 

inhielden. En dat is een te beperkte uitleg van de betreffende beledigingsbepalingen, aldus HR 
3 juli 2012, LJN: BW9978, NJ 2012/558 m.nt. Mevis : 
 

“Een uitlating die jegens iemand mondeling in zijn tegenwoordigheid is gedaan, moet 
als beledigend worden beschouwd in de zin van art. 266  in verbinding met art. 267  
Sr, indien zij de strekking heeft die ander aan te randen in zijn eer en goede naam. 
Het oordeel of daarvan sprake is, zal bij woorden waarvan het gebruik op zichzelf in 

het algemeen niet beledigend is, afhangen van de context waarin de uitlating is 
gedaan (vlg. HR 22 december 2009, LJN  BK3336 , NJ  2010/672 , rov. 2.5). 

 
Het Hof heeft vooropgesteld dat de lettercombinatie ‘ACAB’ als zodanig geen 
beledigend karakter heeft, maar dat dit evenwel anders zou kunnen zijn, indien die 
lettercombinatie een afkorting is van woorden die wel het karakter hebben om de 

betrokkene in zijn goede naam of eer aan te randen. Voorts heeft het Hof geoordeeld 
dat in de onderhavige strafzaak niet aannemelijk is geworden dat het ten tijde van het 
tenlastegelegde in Nederland een feit van algemene bekendheid was dat de 
lettercombinatie ‘ACAB’ de afkorting vormt van de woorden ‘All Cops Are Bastards’. Op 
die enkele grond heeft het Hof ten slotte geoordeeld dat niet is bewezen hetgeen aan 
de verdachte primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te 
worden vrijgesproken. 

 
Aldus oordelend heeft het Hof een te beperkte uitleg gegeven aan art. 266  in 

verbinding met art. 267  Sr. Bij de beoordeling van de vraag of de genoemde uitlating 
beledigend is in de zin van die bepalingen is niet doorslaggevend de enkele 
omstandigheid of het een feit van algemene bekendheid is dat de onderhavige 
lettercombinatie de afkorting is van bovengenoemde woorden. Door de verdachte van 
het tenlastegelegde vrij te spreken heeft het Hof hem dus vrijgesproken van iets 

anders dan was tenlastegelegd. Het middel klaagt terecht dat het Hof aldus de 
grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten” 

 
 
 
Redelijkerwijs moest weten 

 
In HR 13 maart 2012, LJN: BV6666, NJ 2012/320 m.nt. Schalken gaat het om de uitleg 

van ‘redelijkerwijs moest weten” in een op art. 9, vijfde lid , WVW 1994 toegesneden 
tenlastelegging. De Hoge Raad laat een door het Hof gegeven vrijspraak in stand, daartoe 
overwegend: 
 

“Het Hof, dat heeft vastgesteld dat de naar het GBA-adres van de verdachte 

verzonden aangetekende brief retour is gekomen met de mededeling ‘niet afgehaald’, 
heeft geoordeeld dat aan de omstandigheid dat het voor risico van de verdachte komt 
dat hij niet heeft kennisgenomen van de inhoud van de aangetekende brief, niet de 
conclusie kan worden verbonden dat hij redelijkerwijs moest weten dat de geldigheid 
van zijn rijbewijs was geschorst. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste opvatting 
omtrent het begrip ‘redelijkerwijs moet weten’ als bedoeld in art. 9, vijfde lid , WVW 
1994”.. 

 

Uit het niet afhalen van de aangetekende brief over de schorsing van de geldigheid van zijn 
rijbewijs, kan dus niet volgen dat verdachte redelijkerwijs moest weten dat de geldigheid van 
zijn rijbewijs was geschorst.  
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Afwezigheid van alle schuld 
 
In HR 3 juli 2012, LJN:BW9975, NJ 2012/521 m.nt. Reijntjes staat centraal de 
buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond AVAS in relatie tot de overtreding van art. 5 WVW 

(gevaar veroorzaken op de weg). Verdachte is bij arrest van 6 januari 2011 door het 
Gerechtshof te Amsterdam ter zake van "overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 
1994" ontslagen van alle rechtsvervolging met, kort samengevat, als motivering dat niet is 
gebleken dat de verdachte niet de maximaal te vergen zorg heeft betracht en ook overigens 
niet is gebleken van relevante schuld, komt het hof tot de slotsom dat de verdachte geen 
verwijt kan worden gemaakt van het veroorzaken van het ongeval”. 
 

De Hoge Raad casseert, overwegend: 
 

“Wanneer een beroep op een strafuitsluitingsgrond is gedaan, is de rechter gehouden 
de feitelijke grondslag van dat beroep te onderzoeken. Voor aanvaarding van het 
beroep op een strafuitsluitingsgrond is vereist dat de rechter de feitelijke grondslag 
ervan voldoende aannemelijk acht. 

 
De last tot het aannemelijk maken van die feitelijke grondslag mag niet uitsluitend op 
de verdachte worden gelegd. 

 
De verdachte heeft naar het oordeel van het Hof terecht een beroep gedaan op 
afwezigheid van alle schuld ten aanzien van het verkeersongeval waarvan uit de 
vaststellingen van het Hof volgt dat dat ongeval door de verdachte als bestuurder van 

de auto is veroorzaakt. Het Hof heeft echter, in het bijzonder in de overweging dat 
"niet is gebleken dat de verdachte niet de maximaal te vergen zorg heeft betracht en 

ook overigens niet is gebleken van relevante schuld" - welke overweging erop 
neerkomt dat niet is gebleken dat de strafuitsluitingsgrond niet kan worden aanvaard - 
het hiervoor weergegeven beslissingskader miskend. 

 
“Flutzaak”? 

 
Het Bossche Hof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk, omdat de beslissing tot 
vervolging, kort samengevat, niet zou getuigen van een redelijke en billijke belangenafweging 
en derhalve in strijd is met beginselen van een behoorlijke procesorde.  
 
De Hoge Raad laat deze beslissing niet in stand en overweegt in zijn arrest van 6 november 

2012, LJN:BX4280, NJ 2013/109 m.nt. Schalken  
 

“In art. 167, eerste lid , Sv is — zoals het Hof terecht tot uitgangspunt heeft genomen 
— aan het openbaar ministerie de bevoegdheid toegekend zelfstandig te beslissen of 
naar aanleiding van een ingesteld opsporingsonderzoek vervolging moet plaatsvinden. 
De beslissing om tot vervolging over te gaan leent zich slechts in zeer beperkte mate 
voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing in die zin dat slechts in uitzonderlijke 

gevallen plaats is voor een niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in 
de vervolging op de grond dat het instellen of voortzetten van die vervolging 
onverenigbaar is met beginselen van een goede procesorde, voor zover hier van 
belang met het verbod van willekeur — dat in strafrechtspraak in dit verband ook wel 
wordt omschreven als het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging — 
om de reden dat geen redelijk handelend lid van het openbaar ministerie heeft kunnen 
oordelen dat met (voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke 

handhaving beschermd belang gediend kan zijn. Indien een rechter op deze grond tot 

het oordeel komt dat sprake is van een uitzonderlijk geval waarin het openbaar 
ministerie om die reden niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging, 
gelden voor deze beslissing zware motiveringseisen. 

 
 

Het oordeel van het Hof dat in de gegeven omstandigheden "geen sprake kan zijn 
geweest van een redelijke en billijke belangenafweging" geeft ofwel blijk van een 
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onjuiste rechtsopvatting, ofwel is ontoereikend gemotiveerd. Het eerste is het geval 
als het Hof de hiervoor weergegeven, tot terughoudendheid nopende, maatstaf heeft 
miskend. Heeft het Hof zulks niet miskend, dan is, gelet op de voor deze beslissing 
geldende zware motiveringseisen, zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd, mede in 

aanmerking genomen dat 
niet tot uitdrukking is gebracht hoe het standpunt van het Openbaar Ministerie ten 
aanzien van het belang bij de onderhavige strafvervolging is meegewogen, en 
niet nader is uiteengezet waarom de door de verdediging aangevoerde 
omstandigheden, zoals in 's Hofs overwegingen onder 1e tot en met 7e samengevat, 
die naar het oordeel van het Hof afzonderlijk beschouwd niet de conclusie kunnen 
dragen dat het instellen van de strafvervolging onverenigbaar is met beginselen van 

een behoorlijke procesorde, terwijl het Hof de feitelijke juistheid van een en ander in 
het midden heeft gelaten, in onderlinge samenhang beschouwd wèl tot het oordeel 

moeten leiden dat de vervolgingsbeslissing in strijd is met het verbod van willekeur. 
 
Annotator Schalken schreef het volgende n.a.v. het arrest: 
 

Waarin schuilt dan het verschil in de opvatting van hof en Hoge Raad? In de 
motivering. Om het uitzonderlijke karakter van de niet-ontvankelijkheid te 
benadrukken legt de Hoge Raad zware motiveringseisen aan. Die komen er in casu op 
neer dat het hof op twee punten beter had moeten onderbouwen:  het had moeten 
onderzoeken of de stellingen van de verdediging ‘feitelijk juist’ waren en het had de 
zienswijze van het OM ten aanzien van het belang bij de ingezette strafvervolging 
expliciet moeten laten ‘meewegen’ (rov 2.5). 

Met die aangescherpte motiveringseis is niets mis. Daardoor wordt beter tot 
uitdrukking gebracht waarom de rechter, hoezeer hij ook de wettelijke 

vervolgingspositie van het OM respecteert, in dat ene uitzonderlijke geval — waarin 
het evident anders had moeten gaan — tot zijn rigoureuze beslissing komt. Hoe groter 
het respect voor de beleidsvrijheid van het OM, des te groter de rechterlijke 
verantwoordingsplicht. 
De Hoge Raad zegt dus niet dat er geen ruimte is voor toepassing van de procesorde-

beginselen bij de toetsing van de vervolgingsbeslissing in het concrete geval, doch 
alleen dat de rechter bij sanctionering zulks goed, en vooral transparant, moet 
uitleggen, derhalve laten zien waarom het belang van het OM niet opwoog tegen 
andere belangen. Het moet dus geen mode worden om het OM van zijn stoel te 
duwen. 
Daarom was het ook vreemd dat de Haagse rechtbank, kort na de uitspraak van de 

Hoge Raad, deze aangreep om een verweer inzake de niet-ontvankelijkheid van het 
OM wegens schending van de beginselen van een goede procesorde te verwerpen — in 

een principiële zaak over het gedoogbeleid van het OM inzake coffeeshops en de 
achterdeurproblematiek (LJN BY7120), niet direct een flutzaak. Dat de Hoge Raad nu 
niets meer voor een dergelijke sanctie zou voelen berust — keurig gezegd — op een 
onjuiste, waarschijnlijk onwillige lezing van ’s Raads arrest.41  
 

 
Nietige dagvaarding? De termen vernielen, beschadigen en onbruikbaar maken 
hebben mede feitelijke betekenis. 
In HR 5 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1105  behelsde het middel dat het Hof ten 
onrechte de inleidende dagvaarding nietig heeft verklaard voor wat betreft het onder 2 ten 
laste gelegde feit. Aan de verdachte was bij inleidende dagvaarding onder 2 ten laste gelegd 
dat 

 

‘hij op of omstreeks 7 augustus 2010 te Diemen opzettelijk en wederrechtelijk een ruit (van 
een (voor)deur behorende bij perceel [a-straat 1]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele 

                                                 
41 Zie over de toetsing van de vervolgingsbeslissing door de rechter overigens ook het artikel van M. Duker 

in Trema ‘Toetsing van de opportuniteit van vervolging door de zittingsrechter’ (2010/6, p. 238-243) 
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toebehorende aan [betrokkene], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, 
heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt.’ 
 
Het Hof heeft verklaarde wat dat feit betrof de dagvaarding nietig op de grond dat "het onder 

2 ten laste gelegde feit onvoldoende feitelijk is omschreven". De Hoge Raad keek hier anders 
tegenaan:  
 
"De tenlastelegging is toegesneden op art. 350, eerste lid, Sr. De in de tenlastelegging 
voorkomende termen "vernield", "beschadigd" en "onbruikbaar gemaakt" zijn kennelijk 
gebezigd in dezelfde betekenis als toekomt aan de dienovereenkomstige uitdrukkingen in die 
bepaling. Voor zover in het bestreden arrest als oordeel van het Hof besloten ligt dat de 

termen "vernielen", "beschadigen" en "onbruikbaar maken" niet mede feitelijke betekenis 
hebben en dat de tenlastelegging wat betreft de opgave van het feit niet voldoet aan de eisen 

van art. 261 Sv, geeft het blijk van een onjuiste rechtsopvatting."42 
 
Onjuiste uitleg van de tll? 
In HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:147 keerde het cassatiemiddel van het OM zich tegen 

de gegeven vrijspraak. Aan de verdachte was onder 1 en 2 primair en subsidiair 
tenlastegelegd dat: 
"1. 
hij op of omstreeks 12 februari 2010 te Rotterdam als bestuurder van een voertuig, 
(bedrijfsauto (bestelauto)), dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van 
alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld 
in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994, 770 microgram, in 

elk geval hoger dan 220 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn; 
2. 

hij op of omstreeks 12 februari 2010 te Rotterdam terwijl hij wist of redelijkerwijs moest 
weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, 
te weten alle categorieën, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs 
voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was 
afgegeven, op de weg, de Rijksweg Al5, als bestuurder een motorrijtuig (bedrijfsauto 

(bestelauto)), van die categorie of categorieën heeft bestuurd; 
subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen 
leiden: 
hij op of omstreeks 12 februari 2010 te Rotterdam als bestuurder van een motortuig 
(bestelauto) heeft gereden op de weg, de Rijksweg Al5, terwijl het aan hem door de daartoe 
bevoegde autoriteit, als bedoeld in artikel 116 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 afgegeven 

rijbewijs voor de categorie van motorrijtuigen, waartoe dat motorrijtuig behoorde zijn 
geldigheid met meer dan één jaar had verloren." 

 
Het Hof sprak de verdachte vrij van het tenlastegelegde. Het heeft daartoe het volgende 
overwogen: 
"In de onder de nummers 2010048809-1 en 210048809-10 opgemaakte processen-verbaal 
van politie Rotterdam-Rijnmond valt te lezen dat de verbalisanten de verdachte op 12 februari 

2010 tegen 01.00 uur binnen de gemeente Rotterdam cq. binnen de gemeente Rotterdam ter 
hoogte van Rhoon zagen rijden. Noch aan die processen-verbaal, noch aan enig ander 
processtuk, noch aan het onderzoek ter terechtzitting valt het wettig en overtuigend bewijs te 
ontlenen dat de verdachte op genoemde datum (ook) te Rotterdam - zoals onder 1 en onder 2 
primair en 2 subsidiair ten laste is gelegd - een auto heeft bestuurd." 
 
Het middel hield in dat het Hof heeft vrijgesproken van iets anders dan was ten laste gelegd. 

In de onderhavige zaak legde het Hof het ten laste gelegde begrip ‘te’ klaarblijkelijk aldus uit 

                                                 
42 zie over de dagvaarding in strafzaken ook J. Boksem, Op den grondslag der telastelegging. 

Beschouwingen naar aanleiding van het Nederlandse grondslagstelsel, diss. Groningen, Nijmegen: Ars 

Aequi Libri 1996, E. André de la Porte, De telastelegging in strafzaken, diss. Leiden, Arnhem: Gouda 

Quint 1976 en M. Reijntjes, De dagvaarding in strafzaken’, Deventer: Kluwer 2001  
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dat daaronder niet is begrepen ‘binnen’. Nu er – kort gezegd – geen bewijsmiddelen voor 
handen waren dat de verdachte ‘te’ Rotterdam’ onder invloed en/of met een ongeldig rijbewijs 
heeft gereden maar slechts dat hij ‘binnen’ Rotterdam onder invloed heeft gereden, sprak het 
Hof de verdachte vrij van het tenlastegelegde. Met andere woorden: te Rotterdam omvat naar 

het oordeel van het Hof niet binnen de gemeente Rotterdam. Dit oordeel is taalkundig en 
juridisch niet zonder meer begrijpelijk, aldus het middel. 
De Hoge Raad achtte het middel gegrond. De tenlastelegging kon volgens hem bezwaarlijk 
anders worden verstaan dan dat daarin met de woorden “te Rotterdam” mede werd bedoeld 
“in de gemeente Rotterdam”. Het Hof was derhalve bij zijn beraadslaging en beslissing 
uitgegaan van een onjuiste uitleg van de tenlastelegging.  
 

HR 12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4859 (benadeling van de gezondheid van 
Millecam door Jomanda?)43 

Het Hof heeft niet aannemelijk bevonden dat aard of inhoud van de adviezen en bijstand door 
verdachte, of de wijze waarop zij die verleende, reeds op zichzelf beschouwd tot benadeling 
van de gezondheid van Millecam konden leiden en/of de door artsen geboden zorg illusoir 
zouden maken. Dit oordeel moet aldus worden begrepen dat die adviezen en bijstand niet 

ertoe strekten Millecam ervan te weerhouden artsen te blijven bezoeken en haar daarvan ook 
niet hebben weerhouden, en om die reden niet gezegd kan worden dat die adviezen en 
bijstand zonder noodzaak schade aan de gezondheid van Millecam hebben veroorzaakt en 
evenmin dat verdachte aldus heeft gehandeld in strijd met art. 7:453 BW. In dit oordeel ligt 
immers besloten (i) dat de omstandigheid dat verdachte haar adviezen en bijstand vergezeld 
heeft doen gaan van het advies (ook) een arts te bezoeken, waardoor niet snel sprake is van 
een grove schending van de op verdachte rustende zorgplicht, als belangrijke indicatie kan 

worden aangemerkt dat verdachte de aanmerkelijke kans op benadeling van de gezondheid 
niet heeft aanvaard, en (ii) verdachte het gevaar dat Millecam het in de t.l.l. omschreven 

letsel zou oplopen niet zodanig heeft verhoogd dat dat gevolg aan het handelen van verdachte 
kan worden toegerekend. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk. De HR verwerpt het beroep. 
 
Salduz 
 

In HR 11 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA2555 ging het om de vraag of het Hof het bij het 
juiste eind had met zijn oordeel dat het feit dat de verdachte niet op de hoogte was gesteld 
van de reden waarom hij zich op het politiekantoor diende te melden, alsmede dat een 
aanhouding van de verdachte voorafgaand aan het verhoor zeer wel mogelijk was geweest, 
maakt dat de verdachte voorafgaande aan zijn verhoor op zijn recht een advocaat te 
raadplegen gewezen had dienen te worden.  

 
Het is inmiddels bestendige jurisprudentie44 dat de door de Hoge Raad geformuleerde, uit de 

zogenaamde Salduz-jurisprudentie van het EHRM45 voortvloeiende regel46 ten aanzien van een 
aangehouden verdachte niet zonder meer geldt als het gaat om een niet-aangehouden 
verdachte. Bijzondere omstandigheden kunnen evenwel maken dat art. 6 EVRM in de weg 
staat aan het bezigen tot het bewijs van een verklaring die door niet-aangehouden verdachte 
is afgelegd zonder voorafgaande consultatie met een raadsman. Van dergelijke bijzondere 

                                                 
43

 JIN 2013/78 met annotatie door M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, NBSTRAF 2013/170 met annotatie door 

mr. C. van Oort, GJ 2013/83 met annotatie door Prof. mr. J.H. Hubben, NJ 2013/424 met annotatie door J. 

Legemaate  
44 HR 9 november 2010, LJN BN7727, NJ 2010/615, HR 4 oktober 2011, LJN BR2216, HR 20 december 

2011, LJN BU3504, HR 7 februari 2012, LJN BU6908, NJ 2012/115, HR 27 maart 2012, LJN BW4237, 

HR 12 juni 2012, LJN BW7953, NJ 2012/464, m.nt. Reijntjes, HR 2 oktober 2012, LJN BX5319 en HR 13 

november 2012, LJN BX9551 
45 EHRM 27 november 2008, nr. 36391/02 (Salduz tegen Turkije) 
46 HR 30 juni 2009, LJN BH3079, NJ 2009/349, m.nt. Schalken 
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omstandigheden, waarbij met name gewicht toekomt aan (de mate van) de beperking van de 
(bewegings(vrijheid) van een verdachte,47 zal echter niet snel sprake zijn.48 
 
Het OM gaf in het middel aan dat die beide omstandigheden, ook in onderling verband en 

samenhang bezien, te weinig zijn om aan te nemen dat van de hiervoor bedoelde bijzonder 
omstandigheden sprake is. Zij zeggen immers niets over (de mate van) de beperking van de 
(bewegings)vrijheid van een verdachte. Ook de overige door het Hof vastgestelde 
omstandigheden van het geval, maakten volgens het OM niet dat de Salduz-regel in de 
onderhavige zaak van overeenkomstige toepassing moet worden verklaard. Zo is de verdachte 
vrijwillig op het politiekantoor verschenen en is hem voorafgaand aan het verhoor de cautie 
gegeven, terwijl het feit dat hij reeds als verdachte was aangemerkt voor de vraag of de 

Salduz-regel van toepassing is (in beginsel) niet van belang is49,evenals het feit dat de 
verdachte is verhoord op het politiekantoor. 

De Hoge Raad was het hiermee eens: 
 

“2.3. Gelijk de Hoge Raad heeft overwogen in zijn arrest van 30 juni 2009, LJN 
BH3079, NJ 2009/349 dient - kort gezegd - een aangehouden verdachte door de 

politie voorafgaand aan diens eerste verhoor te worden gewezen op het recht een 
advocaat te raadplegen, zulks op straffe van uitsluiting van het bewijs van de door de 
verdachte afgelegde verklaring. In zijn arrest van 9 november 2010, LJN BN7727, NJ 
2010/615 heeft de Hoge Raad overwogen dat die regel niet zonder meer geldt als het 
gaat om een niet-aangehouden verdachte. 
  
 

2.4. In aanmerking genomen dat blijkens 's Hofs vaststellingen de verdachte zich op 
verzoek van de politie heeft gemeld op het politiebureau en dat hem voor het verhoor 

de in art. 29, tweede lid, Sv bedoelde mededeling is gedaan dat hij niet tot 
antwoorden verplicht was, is het kennelijke oordeel van het Hof dat de in voormeld 
arrest van de Hoge Raad geformuleerde regel ook in het onderhavige geval geldt 
ofschoon de verdachte niet was aangehouden, onjuist. De omstandigheid dat de 
verdachte niet op de hoogte was van de reden waarom hij zich op het politiebureau 

diende te melden noch de omstandigheid dat zijn aanhouding - gelet op de tegen hem 
gerezen verdenking - "zeer wel mogelijk was geweest", leidt tot een ander oordeel. 
  
 
2.5. Het middel is terecht voorgesteld.” 

 

Kinderporno 
 

In HR 12 maart 2013,  ECLI:NL:HR:2013:BY9719 ging het om virtuele kinderporno. Het 
middel klaagde dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat niet wettig en overtuigend kan 
worden bewezen dat sprake was van "schijnbaar betrokken" zijn bij seksuele handelingen van 
één of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt in de 
zin van artikel 240b lid 1 (oud) Sr. 

Naar de kern bezien ging het in de onderhavige zaak om de vraag wat moet worden verstaan 
onder "schijnbaar is betrokken" in de zin van art. 240b lid 1 Sr. Die vraag diende te worden 
beantwoord tegen de achtergrond van de wetsgeschiedenis van art. 240b Sr, alsmede de te 
dezen toepasselijke internationale regelgeving. 
Uit die wetsgeschiedenis volgt, zoals het Hof heeft vastgesteld, dat art. 240b Sr niet langer 
vereist dat wordt bewezen dat een echt kind bij de vervaardiging van kinderpornografie is 
betrokken. Het verspreiden etc. van een kinderpornografische afbeelding is reeds dan 

strafbaar wanneer een kennelijk minderjarige schijnbaar bij de afgebeelde seksuele gedraging 

                                                 
47 Zo valt af te leiden uit EHRM 18 februari 2010, nr. 39660/02 (Zaichenko v. Russia). Zie in dit verband 

tevens de conclusie van AG Knigge voor HR 9 november 2010, LJN BN7727, NJ 2010/615 
48 Zie in dit verband de conclusie van mijn voormalig AG Jörg voor HR 20 december 2011, LJN BU3504. 
49 Zo valt af te leiden uit EHRM 18 februari 2010, nr. 39660/02 (Zaichenko v. Russia) 
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is betrokken. Duidelijk is dat de wetgever daarbij - onder verwijzing naar verschillende 
internationale instrumenten terzake - het oog heeft gehad op levensechte afbeeldingen 
waarbij een niet bestaand kind is betrokken.50 Het verbod ziet derhalve op virtuele 
kinderporno die 'niet van echte kinderporno is te onderscheiden'. 

Tegen deze achtergrond was de gewraakte overweging van het Hof, inhoudende dat niet 
bewezen is dat bij de afbeeldingen van seksuele gedragingen in de zin van artikel 240b Sr 
zoals ten laste gelegd onder het 5de tot en met het 8ste gedachtestreepje een minderjarige 
"schijnbaar is betrokken" in de zin van artikel 240b Sr, nu aanstonds blijkt dat het gaat om 
gemanipuleerde afbeeldingen die niet realistisch zijn, in lijn met de hierboven weergegeven 
bedoeling van de wetgever bij de invoering van dit bestanddeel in art. 240b lid 1 Sr.  
In het middel werd evenwel betoogd dat het oordeel van het Hof in het licht van de thans 

geldende internationale definities van kinderporno blijk gaf van een verkeerde rechtsopvatting. 
Aangevoerd werd dat het Hof heeft miskend dat art. 2 onder c van het Facultatief Protocol 

(hierna: het Facultatief Protocol), noopte tot een ruimere definitie van de woorden "schijnbaar 
is betrokken" als bedoeld in art. 240b lid 1 (oud) Sr dan die waarvan het Hof op grond van de 
wetsgeschiedenis is uitgegaan. De eis dat alleen "virtuele realistische afbeeldingen die voor 
levensecht kunnen doorgaan" onder het toepassingsbereik van art. 240b lid 1 (oud) Sr vallen, 

zou zich niet verdragen met de woorden "any representation, by whatever means" uit art. 2 
onder c van het Facultatief Protocol. De Hoge Raad dacht hier anders over: 
 

“2.5. Het Hof heeft geoordeeld dat het bestanddeel 'schijnbaar betrokken' in de 
delictsomschrijving van art. 240b Sr meebrengt dat onder deze strafbepaling ook 
begrepen is een realistische afbeelding van een niet-bestaand kind in de zin dat de 
afbeelding niet van echt is te onderscheiden. Dat oordeel is, gelet ook op de onder 2.4 

aangehaalde wetsgeschiedenis van art. 240b Sr, juist. Het oordeel van het Hof dat de 
in de tenlastelegging onder de gedachtestreepjes 5 tot en met 8 omschreven 

afbeeldingen niet als realistisch in deze zin zijn aan te merken, is feitelijk van aard. 
Gelet ook op de - niet door het middel bestreden - vaststellingen van het Hof dat de 
afgebeelde personen 'geen echte kinderen' zijn en dat voor 'de gemiddelde kijker (en 
ook kinderen) (...) aanstonds blijkt dat het gaat om gemanipuleerde afbeeldingen', is 
dit oordeel voorts niet onbegrijpelijk. 

 
2.6. De toepasselijke - in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 9 
weergegeven - internationale regelgeving leidt niet tot een ander oordeel. In het 
bijzonder volgt noch uit de ontstaansgeschiedenis noch uit de tekst van het Facultatief 
Protocol dat de daarin in art. 2, onder c, gegeven definitie van 'child pornography' ook 
betrekking heeft op niet realistische afbeeldingen van niet-bestaande kinderen. 

  
 

2.7. Het middel faalt.” 
 
Fotoconfrontatie 
 
In de zaak die leidde tot het arrest HR 27 augustus 2013, ECLI:NL:HR:2013:487 

oordeelde het Hof dat de uitgevoerde fotoconfrontatie niet als betrouwbaar kan worden 
aangemerkt nu "krachtens de wet gestelde waarborgen ter verkrijging van een doorgaans 
betrouwbaar onderzoeksresultaat" niet in acht zijn genomen. Aan dat oordeel heeft het Hof 
ten grondslag gelegd dat het Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek 
(Besluit van 22 januari 2002, Stb. 2002, 46) op essentiële onderdelen niet is nageleefd. Met 
zijn oordeel heeft het Hof evenwel miskend dat het Besluit niet op een fotoconfrontatie als de 
onderhavige ziet.51 Daarover klaagde het middel terecht. 

 

 

                                                 
50

 Kritisch over deze keuze van de wetgever, M. Moerings, 'Virtuele Kinderporno', AA 52 (2003) 1, p. 28-

30 
51

 vgl. ECLI:NL:HR:2010:BK6146, NJ 2010/105 
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III. Overzicht van alle arresten van de Hoge Raad uit 2012/2013 in OM-cassaties, met 
vindplaats en met inbegrip van een korte samenvatting van de zaak. 

 
 

2012 

 

LJN: BY5355, Hoge Raad , 11/04687  
Datum uitspraak: 18-12-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie en cassatie verdachte. HR t.a.v. middelen verdachte: art. 81 
RO. HR t.a.v. middel A-G: Afwijzing vordering TBS met dwangverpleging. De HR herhaalt 

toepasselijke overweging uit HR LJN BC1311. Aangezien de door de deskundige bij verdachte 
geconstateerde hyperseksualiteit niet is omschreven in de DSM-IV-TR, wordt deze door het 
Hof “op zichzelf dan ook niet als psychische stoornis aangemerkt”, terwijl dat naar het oordeel 

van het Hof kennelijk slechts anders zou kunnen zijn indien de hyperseksualiteit vergezeld zou 
gaan van een wel in de DSM-IV-TR geclassificeerde stoornis. Het oordeel van het Hof dat aan 
verdachte niet de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van 
overheidswege kan worden opgelegd, is derhalve in essentie gebaseerd op de opvatting dat 
slechts een stoornis die is omschreven in de DSM-IV-TR, kan worden aangemerkt als een 
psychische stoornis zoals bedoeld in art. 37a.1 Sr. Die opvatting is echter te beperkt en dus 

onjuist. Daarbij verdient nog opmerking dat de enkele omstandigheid dat een stoornis wel als 
zodanig wordt aangeduid in de DSM-IV-TR, evenmin betekent dat de rechter tot het oordeel 
dient te komen dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de 
geestvermogens i.d.z.v. art. 37a Sr.   
Vindplaats(en): NJB 2013, 158 

Rechtspraak.nl 
RvdW 2013, 123 

 
 
LJN: BY5315, Hoge Raad , 11/03403  
Datum uitspraak: 18-12-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Doorzoeking woning met toestemming. Vormverzuim ex art. 
359a Sv? Het Hof heeft vastgesteld dat met toestemming van verdachte zijn woning is 
betreden en doorzocht. Tijdens de doorzoeking werden in de woning aanwezige 

gegevensdragers in beslag genomen. Het Hof heeft geoordeeld dat aan de f&o die t.t.v. het 
binnentreden van de woning aan de opsporingsambtenaren bekend waren geen redelijk 
vermoeden van schuld kan worden ontleend. Dit brengt naar het oordeel van het Hof mee dat 
de opsporingsambtenaren verdachte niet om toestemming hadden mogen vragen om de 

woning binnen te treden en te doorzoeken zodat de doorzoeking en inbeslagneming 
onrechtmatig is. Dit oordeel is onjuist.   

Vindplaats(en): NJB 2013, 157 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2013, 122 
 
 
LJN: BY4875, Hoge Raad , 11/05287 B   
Datum uitspraak: 11-12-2012  

Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Beslag ex art. 94 Sv. De Rb heeft het klaagschrift van 
klaagster, strekkende tot teruggave aan haar van een onder X inbeslaggenomen 
personenauto, gegrond verklaard en de teruggave van de personenauto aan klaagster gelast. 
HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR NJ 2010/654 m.b.t. de aan te leggen maatstaf. 

De Rb heeft zich niet uitgelaten over de vraag of het belang van strafvordering het voortduren 
van het beslag vordert, zodat haar beslissing ontoereikend is gemotiveerd.  
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 

RvdW 2013, 79 
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LJN: BP0478, Hoge Raad , 09/04752 B   
Datum uitspraak: 29-05-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Vervolg op HR LJN BG4945. Vordering a.b.i. art. 36b.1 aanhef 
en onder 4 Sr tot o.a.h.v. van een aantal inbeslaggenomen dolken met nazisymbolen. Is het 

ongecontroleerde bezit van genoemde inbeslaggenomen dolken i.s.m. de wet, meer i.h.b. met 
art. 137.1 onder 2 Sr, dan wel met het algemeen belang? HR herhaalt relevante overwegingen 
uit HR NJ 2011/115. Het oordeel van het Hof dat een aantal van de inbeslaggenomen dolken 
“door de daarop aangebrachte symbolen en/of teksten onder omstandigheden voorwerpen 
kunnen zijn waarin een uitlating a.b.i. art. 137e.1 Sr is vervat”, maar zij op zichzelf 
beschouwd - ondanks die symbolen en teksten - niet zijn, is gelet op de door het OM 
geschetste associaties die de dolken volgens hem kunnen oproepen, niet toereikend 

gemotiveerd. Voorts is niet begrijpelijk dat het Hof zich niet heeft uitgelaten over de vraag of 
het ongecontroleerde bezit van genoemde dolken in strijd is met het algemeen belang, in 

aanmerking genomen dat de beslagene heeft verklaard dat hij voornemens was de dolken via 
zijn internetsite te verkopen. Hetgeen het Hof m.b.t. de overige dolken heeft geoordeeld, 
hetgeen de HR aldus verstaat dat het Hof niet aannemelijk heeft geacht dat die dolken 
zodanige associaties oproepen met het naziregime dat het ongecontroleerde bezit daarvan in 

strijd is met de wet, i.h.b. art. 137e.1 Sr of het algemeen belang, geeft niet blijk van een 
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Hetgeen het OM heeft aangevoerd ter 
onderbouwing van zijn vordering had geen betrekking op laatstgenoemde dolken. Volgt 
terugwijzing voor een aantal dolken.   
Vindplaats(en): NJB 2012, 1428 
NS 2012, 256 
Rechtspraak.nl 

RvdW 2012, 810 
 

 
LJN: BR2342, Hoge Raad , 10/03772 M   
Datum uitspraak: 28-02-2012  
Inhoudsindicatie: Militaire zaak. OM-cassatie. Vrijspraak primair tenlastegelegde poging 
moord. Voorbedachte raad. V.zv. het middel erop berust dat het Hof blijk heeft gegeven van 

een onjuiste uitleg van het bestanddeel ‘voorbedachte raad’, faalt het. V.z.v het middel erover 
klaagt dat ’s Hofs oordeel onbegrijpelijk is en nadere motivering behoefde, stuit het af op de 
selectie- en waarderingsvrijheid van het Hof. De Hoge Raad merkt op dat het in enkele 
delictsomschrijvingen voorkomende bestanddeel ‘met voorbedachten rade’ tot gevolg heeft 
dat in vergelijking met delicten waarin dat bestanddeel niet is opgenomen, het wettelijk 
strafmaximum aanzienlijk wordt verzwaard. Voor een bewezenverklaring van dit bestanddeel 

moet komen vast te staan dat verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op 
het te nemen/genomen besluit en hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke 

gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en 
de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Bij de vraag of 
sprake is van voorbedachte raad gaat het bij uitstek om een weging en waardering van de 
omstandigheden van het concrete geval door de rechter, waarbij deze het gewicht moet 
bepalen van de aanwijzingen die voor of tegen het bewezenverklaren van voorbedachte raad 

pleiten. De vaststelling dat verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te 
nemen/genomen besluit vormt weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing dat met 
voorbedachte raad is gehandeld, maar behoeft de rechter niet ervan te weerhouden aan 
contra-indicaties een zwaarder gewicht toe te kennen. Daarbij kan bijv. worden gedacht aan 
de omstandigheid dat de besluitvorming en uitvoering in plotselinge hevige drift plaatsvinden, 
dat slechts sprake is van een korte tijdspanne tussen besluit en uitvoering of dat de 
gelegenheid tot beraad eerst tijdens de uitvoering van het besluit ontstaat. Zo kunnen 

bepaalde omstandigheden (of een samenstel daarvan) de rechter uiteindelijk tot het oordeel 

brengen dat verdachte in het gegeven geval niet met voorbedachte raad heeft gehandeld. 
Mede met het oog op het hierboven aangeduide strafverzwarende gevolg dat dit bestanddeel 
heeft, moeten - anders dan wel uit eerdere rechtspraak van de Hoge Raad wordt afgeleid - 
aan de vaststelling dat de voor voorbedachte raad vereiste gelegenheid heeft bestaan, 
bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient de rechter, i.h.b. indien de voorbedachte raad niet 

rechtstreeks uit de bewijsmiddelen volgt, daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring 
nadere aandacht te geven.   
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Vindplaats(en): NJ 2012, 518 m. nt. B.F. Keulen 
NS 2012, 152 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 376 

 
 
LJN: BT1758, Hoge Raad , 10/01715   
Datum uitspraak: 10-01-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Het Hof heeft de vrijspraak gemotiveerd met o.m. de als 
“slotsom” aangeduide overweging “dat de bevindingen van het opsporingsonderzoek, van 
aanvullende technische onderzoeken en van het onderzoek ter terechtzitting de mogelijkheid 

openlaten dat een onbekend gebleven dader (…) het slachtoffer heeft gedood en de woning 
aan de achterzijde, de keukendeur (naar de Hoge Raad begrijpt: de achterdeur) en de 

schuurpoort onafgesloten achterlatend, heeft verlaten”. De door de Rechtbank aan de gegeven 
vrijspraak ten grondslag gelegde motivering, met welke motivering het Hof zich heeft 
verenigd, houdt o.m. in dat zowel de voordeur als de achterdeur slotvast was afgesloten. 
Kennelijk heeft het Hof voor zijn bewijsbeslissing de wijze waarop de onbekend gebleven 

dader de achterzijde van het huis heeft verlaten van belang geacht. Gelet daarop is de 
motivering van de vrijspraak niet begrijpelijk nu het Hof de achterdeur én als slotvast 
afgesloten én als onafgesloten heeft aangemerkt.   
Vindplaats(en): NJB 2012, 307 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 125 
 

 
LJN: BT2669, Hoge Raad , 10/02988   

Datum uitspraak: 27-03-2012  
Datum publicatie: 27-03-2012  
Rechtsgebied: Straf  
Soort procedure: Cassatie  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 8.1 WVW 1994 en gebruik MDMA en MDA. De HR herhaalt 

de toepasselijke overwegingen uit HR LJN AO4048, NJ 2004/438, HR LJN AR5013 NJ 2005/83 
en HR LJN BO1637. Het gaat om de vraag of aangenomen mag worden dat de gemiddelde 
bestuurder in de vastgestelde omstandigheden van het geval niet meer tot behoorlijk besturen 
in staat moet worden geacht en een daarop gegrond ernstig vermoeden dat ook de verdachte 
niet meer tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. Het Hof heeft dit niet miskend. 
Het oordeel van het Hof is toereikend gemotiveerd. Daaraan doet niet af dat het NFI heeft 

geconcludeerd “dat de rijvaardigheid waarschijnlijk negatief beïnvloed was”. Conclusie AG: 
anders.  

Vindplaats(en): NJ 2012, 475 m. nt. F.W. Bleichrodt 
NJB 2012, 909 
NS 2012, 205 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 515 

 
 
LJN: BT7126, Hoge Raad , 11/00866 B   
Datum uitspraak: 31-01-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 105 en 126nd Sv. De wettelijke bepalingen ter regeling 
van de inbeslagneming van een voorwerp en het vorderen van de uitlevering van een 
voorwerp daartoe, waaronder art. 105 Sv, geven niet de bevoegdheid om van degene bij wie 

beslag wordt gelegd of tot wie de vordering tot uitlevering wordt gericht te eisen dat hij 

opgeslagen of vastgelegde gegevens verzamelt, selecteert, bewerkt of aanlevert. Art. 126nd 
Sv geeft die bevoegdheid wel, met die verstande dat de vordering o.m. zo nauwkeurig 
mogelijk moet aanduiden welke gegevens worden gevorderd. Aangenomen moet worden dat 
art. 105 en art. 126nd Sv verschillende bevoegdheden toekennen en dat tussen beide 
regelingen geen dwingende onderlinge verhouding bestaat. Het oordeel van de Rechtbank dat 

de op art. 105 Sv gebaseerde vorderingen moeten worden afgewezen enkel omdat zij 
betrekking hebben op “gevoelige gegevens” als bedoeld in art. 126nd.2, 3e volzin, Sv is 
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onjuist. Opmerking: een verschoningsgerechtigde als bedoeld in art. 218 Sv is niet verplicht te 
voldoen aan een bevel tot uitlevering v.z.v. de uitlevering met zijn geheimhoudingsplicht in 
strijd zou zijn (vgl. HR LJN BP6141).  
Vindplaats(en): NJ 2012, 690 m. nt. M.J. Borgers 

NJB 2012, 487 
NS 2012, 110 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 326 
 
 
LJN: BU3452, Hoge Raad , 10/01265 J   

Datum uitspraak: 03-04-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Zeden. Hervonden herinneringen. Aanwijzing opsporing en 

vervolging inzake seksueel misbruik. Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken 
(LEBZ). Casus: de verdachte staat terecht voor zedendelicten gepleegd in 1992 met een 
meisje onder de 12 jaar. Hij was toen 13 tot 15 jaar oud was. Het Hof heeft het vonnis van de 
Rb waarbij het OM n-o is verklaard bevestigd. De Rb heeft kort gezegd het OM n-o verklaard 

omdat in strijd is gehandeld met de Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel 
misbruik, meer in het bijzonder met het voorschrift om de LEBZ te consulteren in deze zaak 
met een aangifte met aspecten van hervonden herinneringen en waarin, eveneens in strijd 
met die Aanwijzing, niet binnen 3 mnd is beslist om te vervolgen. Het oordeel van de Rb en 
het Hof dat de niet-naleving van de bedoelde Aanwijzing op deze punten een zodanig ernstig 
vormverzuim oplevert dat dit moet leiden tot de n-o van het OM in de vervolging getuigt niet 
van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en het is toereikend 

gemotiveerd   
Vindplaats(en): NJ 2012, 346 m. nt. J.M. Reijntjes 

NJB 2012, 918 
NS 2012, 218 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 552 
 

 
LJN: BU2878, Hoge Raad , 10/03407   
Datum uitspraak: 07-02-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 307 Sr en grondslagverlating. ’s Hofs overwegingen 
moeten aldus worden begrepen dat het Hof heeft geoordeeld dat wegens het ontbreken van 
voldoende verwijtbaarheid geen sprake is geweest van min of meer grove of aanmerkelijke 

schuld als in de tenlastelegging omschreven. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste 
uitleg van art. 307 Sr. Nu het hof niet heeft vrijgesproken van iets anders dan is 

tenlastegelegd, is van grondslagverlating geen sprake. Dit met feitelijke waarderingen 
verweven oordeel is niet onbegrijpelijk gemotiveerd; dat geldt eveneens voor de overweging 
“dat niet van enige nonchalance of nalatigheid van enige aard bij het verrichten van de taak 
van zekeraar is gebleken” waarin het Hof kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat 
geen sprake was van nonchalance of nalatigheid in de voor min of meer grove of 

aanmerkelijke schuld vereiste zin.   
Vindplaats(en): NJ 2012, 119 
NJB 2012, 540 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 300 
 
 

LJN: BU3606, Hoge Raad , 11/00945  

Datum uitspraak: 06-03-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie tegen vrijspraak moord en doodslag. Het Hof heeft geoordeeld 
dat het niet van algemene bekendheid is dat “plotselinge onderdompeling gevolgd door enig 
verblijf in zeer koud water altijd een aanmerkelijke kans op overlijden impliceert”. De Hoge 
Raad verstaat dit oordeel aldus dat het geen feit van algemene bekendheid dan wel geen 

algemene ervaringsregel is dat “altijd” een aanmerkelijke kans op overlijden bestaat indien 
iemand plotseling wordt ondergedompeld in ijskoud water en vervolgens daarin enige tijd 
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verblijft. Aldus verstaan getuigt dat oordeel niet van een onjuiste rechtsopvatting en is het 
niet onbegrijpelijk. Middel voor het overige: art. 81 RO.  
Vindplaats(en): NJB 2012, 724 
NS 2012, 179 

Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 408 
 
 
LJN: BU6784, Hoge Raad , 07/12426   
Datum uitspraak: 07-02-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Tallon-criterium. Uitlokking. Art. 359a Sv. In aanmerking 

genomen dat het Hof zijn beslissing mede heeft doen steunen op de omstandigheid dat 
verdachte "niet tijdig [is] geïnformeerd door het OM over de handelwijze van de CIE-informant 

en dat had wel gemoeten omdat die informatie (zoals blijkt uit het vonnis van de Rb) van 
invloed had kunnen zijn op de te nemen eindbeslissing en (daardoor) op beslissingen inzake 
de voorlopige hechtenis", en dat volgens het Hof niet gezegd kan worden dat verdachte "door 
toedoen van de informant is gebracht tot andere strafbare feiten dan waarop zijn opzet gericht 

was", is 's Hofs oordeel dat aan verdachtes recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is 
tekortgedaan, niet begrijpelijk. Daarbij verdient opmerking dat hetgeen het Hof voorts nog 
heeft overwogen en in het bijzonder zijn keuze van "de zwaarst mogelijke sanctie, namelijk de 
niet-ontvankelijkheid van het OM" teneinde "zowel de CIE als het OM te doordringen van de 
ernst van de situatie", onvoldoende grond oplevert voor de niet-ontvankelijkverklaring van het 
OM in de vervolging van verdachte.  
Vindplaats(en): NJB 2012, 539 

NS 2012, 119 
Rechtspraak.nl 

RvdW 2012, 302 
 
 
LJN: BU6250, Hoge Raad , 11/00718   
Datum uitspraak: 13-03-2012  

Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Zaak Tamara Wolvers. De HR stelt voorop dat de selectie en 
waardering van het bewijsmateriaal is voorbehouden aan de feitenrechter. Het oordeel van de 
rechter dat het tenlastegelegde niet bewezen kan worden kan niet onbegrijpelijk worden 
genoemd op de grond dat het beschikbare bewijsmateriaal al dan niet in verband met een 
andere uitleg van gegevens van feitelijke aard een andere (bewijs)beslissing toelaat. Art. 
359.2 Sv heeft daarin geen wijziging gebracht. Gelet daarop en in aanmerking genomen 

hetgeen door de AG bij het Hof naar voren is gebracht, was het Hof niet gehouden de gegeven 
vrijspraak nader te motiveren. Conclusie AG: anders.  

Vindplaats(en): NJB 2012, 783 
NS 2012, 185 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 437 
 

 
LJN: BU6921, Hoge Raad , 10/01756   
Datum uitspraak: 31-01-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 279.1 Sr. Vrijspraak van onttrekking aan het wettig gezag. 
Voor bewezenverklaring is vereist dat verdachte de minderjarige heeft onttrokken “aan het 
wettig over haar gestelde gezag of aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over 
haar uitoefent”. Het Hof heeft, in cassatie onbestreden, geoordeeld dat “niet is vast te stellen 

wie in de ten laste gelegde periode wettig gezag of desbevoegd opzicht over het kind 

uitoefende” en dat “het bestaan van enige vorm van wettig gezag niet is komen vast te staan, 
laat staan bewezen”. Gelet hierop getuigt de door het Hof gegeven vrijspraak niet van een 
onjuiste uitleg van art. 279.1 Sr. De opvatting dat het niet-naleven van het Haags 
Adoptieverdrag meebrengt dat sprake is van onttrekken in voormelde zin, is onjuist. Ook de 
opvatting dat ’s Hofs oordeel in strijd is met het Verdrag inzake de rechten van het kind, is 

onjuist. Middel verdachte: art. 81 RO.  
Vindplaats(en): NJ 2012, 100 
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NS 2012, 104 
Rechtspraak.nl 
RFR 2012, 42 
RvdW 2012, 262 

 
 
LJN: BU8768, Hoge Raad , 11/01696 B   
Datum uitspraak: 28-02-2012  
Inhoudsindicatie: Beklag ex art. 552a Sv. OM-cassatie. 1. Mondeling verzoek om teruggave. 2. 
Maatstaf. Ad 1. De wet kent niet de mogelijkheid dat een verzoek om teruggave mondeling 
wordt gedaan. De Rechtbank had daarom niet mogen toekomen aan een inhoudelijke 

beoordeling van het beklag voor zover dit betrekking had op de ketting en had klager in 
zoverre niet-ontvankelijk in zijn beklag behoren te verklaren. Ad 2. Ten tijde van de 

beoordeling door de Rechtbank berustte het beslag t.a.v. de personenauto’s op art. 94a Sv. 
Bij de beoordeling van een klaagschrift van de beslagene gericht tegen een dergelijk beslag 
dient de rechter te onderzoeken a. of ten tijde van zijn beslissing sprake is van verdenking 
van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de 5e categorie kan 

worden opgelegd en b. of zich niet het geval voordoet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat 
de strafrechter, later oordelend, aan verdachte een verplichting tot betaling van een geldboete 
dan wel de verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel zal opleggen. De Rechtbank heeft, bezien haar overwegingen, het 
voorgaande miskend.   
Vindplaats(en): JOW 2012, 60 
NJB 2012, 662 

NS 2012, 155 
Rechtspraak.nl 

RvdW 2012, 384 
 
 
LJN: BU8746, Hoge Raad , 11/01042 B   
Datum uitspraak: 13-03-2012  

Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 72.1 Sr en art. 110 Sv. Vordering tot doorzoeking daad 
van vervolging? Vervolg op HR LJN BN1014 en LJN BN1028. Bezwaarschrift ex art. 262 Sv. HR 
herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT2968 m.b.t. de aan het instituut van verjaring 
ten grondslag liggende gedachten. Een vordering i.d.z.v. art. 181 Sv tot het instellen van een 
GVO (vgl. HR LJN AT2968) alsmede een vordering i.d.z.v. art. 110 Sv van de OvJ aan de RC 
tot het verrichten van een doorzoeking ter inbeslagneming zijn daden van vervolging i.d.z.v. 

art. 72.1 Sr. Het oordeel van het Hof dat de door de OvJ op de voet van art. 110 Sv aan de RC 
gedane vordering tot het verrichten van een doorzoeking ter inbeslagneming i.h.k.v. het 

strafrechtelijk onderzoek tegen medeverdachten geen daad van vervolging is zodat van 
stuiting in de strafzaak van verdachte geen sprake is, is onjuist. De door het Hof in 
aanmerking genomen omstandigheid dat “doorzoeking van plaatsen niet zijnde woningen en 
kantoren van geheimhouders (...) een zelfstandige bevoegdheid van de OvJ [is], welke, op 
een enkele uitzondering na, geen rechterlijke tussenkomst vereist” maakt dit niet anders, nu 

het hier niet gaat om zo een door de OvJ verrichte doorzoeking, maar om een door hem aan 
de RC gedane vordering tot het verrichten van een doorzoeking.  
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 438 
 
 
LJN: BV7438, Hoge Raad , 11/00079 

Datum uitspraak: 03-07-2012  

Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 359a Sv. Bewijsuitsluiting van Automatic Number Plate 
Recognition (ANPR)-gegevens. De HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR LJN BH8889, 
LJN AM2533 en LJN BM6673. ’s Hofs oordeel dat de onrechtmatig verkregen ANPR-gegevens 
van het bewijs moeten worden uitgesloten (mede) gelet op de omstandigheid dat nadeel voor 
de verdachte is ontstaan aangezien die gegevens aanleiding zijn geweest voor het aanwenden 

van verdergaande opsporingsbevoegdheden waardoor belastend bewijsmateriaal is verkregen, 
geeft, in aanmerking genomen dat niet zonder meer gesteld kan worden dat de verdachte is 
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tekortgedaan wat betreft zijn recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak en met de 
ontdekking van een strafbaar feit ook geen rechtens te respecteren belang van de verdachte is 
geschonden, blijk van een onjuiste opvatting omtrent het begrip nadeel a.b.i. art. 359a.2 Sv. 
’s Hofs oordeel dat door de onderhavige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) 

voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden is niet toereikend 
gemotiveerd. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat een schending van het door art. 8 
EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet zonder meer een 
inbreuk oplevert op de art. 6 EVRM vervatte waarborg van een eerlijk proces, terwijl het Hof 
omtrent de ernst van de inbreuk op dit recht van de verdachte niets heeft vastgesteld, waarbij 
mede in aanmerking wordt genomen dat het Hof zijn oordeel dat art. 8.6 en art. 3.1 en 3.1.2 
Wet politiegegevens (Wpg) zijn geschonden mede grondt op de inhoud van parlementaire 

stukken die dateren uit 2010, terwijl de tenlastegelegde feiten dateren van 2008 en 2009, en 
ten tijde van het verwerken van de ANPR-gegevens in de onderhavige zaak hooguit gezegd 

kon worden dat die kamerstukken en de desbetreffende regelgeving onduidelijkheid lieten 
bestaan over het antwoord op de vraag of en hoe die gegevens in het belang van de opsporing 
van strafbare feiten zouden mogen worden aangewend in het kader van de Wpg.   
Vindplaats(en): NS 2012, 297 

Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 979 
 
 
LJN: BV1642, Hoge Raad , 11/03222   
Datum uitspraak: 26-06-2012  
Inhoudsindicatie: Cassatie OM en verdachte. 1. Verweer strekkende tot niet-

ontvankelijkverklaring OM in vervolging. Non-punishment beginsel/vervolgingsbeletsel 
slachtoffer van mensenhandel. 2. Onrechtmatige staandehouding i.h.k.v. Mobiel Toezicht 

Vreemdelingen (MTV) een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv? Ad 1. Het Hof heeft met 
juistheid geoordeeld dat uit de Aanwijzing mensenhandel niet kan worden afgeleid dat het OM 
nimmer strafvervolging zou mogen instellen t.z.v. het gebruik van een vals of vervalst 
identiteitsdocument door degene die dat document in bezit heeft gekregen als slachtoffer van 
het misdrijf mensenhandel. V.zv. wordt gesteld dat uit de art. 5 en 6 van het zgn. 

migrantenprotocol volgt dat slachtoffers van mensenhandel, zoals verdachte, niet 
strafrechtelijk mogen worden vervolgd "uit hoofde wegens het feit dat zij voorwerp zijn 
geweest van migrantensmokkel", geldt dat het aangevoerde niet tot cassatie kan leiden, 
omdat niet blijkt dat dit verweer in feitelijke aanleg is gevoerd. Ad 2. De klacht van de AG bij 
het Hof dat het Hof ten onrechte is uitgegaan van het oordeel van de ABRvS, faalt op de 
gronden vermeld in de conclusie van de AG onder 7.1.2. Uit hetgeen het Hof omtrent de i.c., 

op art. 50.1 Vreemdelingenwet 2000 gebaseerde staandehouding heeft vastgesteld kan 
bezwaarlijk anders volgen dan dat die staandehouding niet heeft plaatsgevonden i.h.k.v. het 

voorbereidend onderzoek van het in deze zaak tlgd en bewezenverklaarde misdrijf van art. 
225 Sr (vgl. HR LJN AM2533). 's Hofs oordeel dat de onrechtmatige staandehouding van 
verdachte een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv vormt, is dus onjuist. Middel verdachte faalt, 
klacht AG gegrond, maar leidt niet tot cassatie nu niet is aangevoerd dat en in welk opzicht 
het Hof (ten onrechte en/of onjuiste) rechtsgevolgen heeft verbonden aan het (ten onrechte) 

aangenomen vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv.   
Vindplaats(en): NJB 2012, 1703 
NS 2012, 269 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 927 
 
 

LJN: BV6666, Hoge Raad , 10/05308   

Datum uitspraak: 13-03-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 9.5 WVW 1994. Het Hof heeft vastgesteld dat de naar het 
GBA-adres van de verdachte verzonden aangetekende brief van het CBR retour is gekomen 
met de mededeling “niet afgehaald”. De daaraan verbonden conclusie van het Hof, te weten 
dat de verdachte daarom niet “redelijkerwijs kon weten” dat de geldigheid van zijn rijbewijs 

was geschorst geeft niet blijk van een onjuiste opvatting omtrent het begrip “redelijkerwijs 
moet weten” a.b.i. art. 9.5 WVW 1994.   
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Vindplaats(en): JWR 2012, 53 
NJ 2012, 320 m. nt. T.M. Schalken 
NJB 2012, 782 
NS 2012, 183 

Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 428 
 
 
LJN: BV6665, Hoge Raad , 10/05215 
Datum uitspraak: 27-03-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art 184.1 Sr eist een “krachtens wettelijk voorschrift” gedane 

vordering. Een dergelijk voorschrift moet uitdrukkelijk inhouden dat de betrokken ambtenaar 
gerechtigd is tot het doen van een vordering (vgl. HR LJN BB4108). De tenlastelegging houdt 

in dat de vordering van de daar genoemde agenten aan de verdachte om te vertrekken, is 
gedaan krachtens art. 7 van de APV Tilburg. In aanmerking genomen dat deze bepaling niet 
uitdrukkelijk inhoudt dat de politieambtenaar is gerechtigd tot het doen van een vordering als 
waarvan te dezen sprake is, geeft ’s Hofs oordeel dat de vordering niet “krachtens wettelijk 

voorschrift” is gedaan, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.   
Vindplaats(en): NJ 2013, 50 m. nt. P.A.M. Mevis 
NJB 2012, 914 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1288 
 
 

LJN: BV7047, Hoge Raad , 10/04820   
Datum uitspraak: 03-04-2012  

Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Artt. 70 en 102 Wet Personenvervoer 2000 en art. 48 Besluit 
Personenvervoer 2000. ’s Hofs oordeel dat uit art. 48 Besluit volgt dat het OM n-o is in de 
vervolging als uit het strafdossier niet kan worden afgeleid dat de vervoerder de reiziger 
tweemaal in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog de verschuldigde geldsom te betalen 
geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Uit art. 102 Wpv 2000 jo. art. 48.7 Besluit volgt 

dat het recht op strafvervolging enkel vervalt zodra de reiziger alsnog binnen de in art. 48.5 
en 6 Besluit aangegeven termijnen de verschuldigde geldsom betaalt.   
Vindplaats(en): NJ 2012, 238 
NS 2012, 222 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 553 

 
 

LJN: BV7438, Hoge Raad , 11/00079   
Datum uitspraak: 03-07-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 359a Sv. Bewijsuitsluiting van Automatic Number Plate 
Recognition (ANPR)-gegevens. De HR herhaalt de relevante overwegingen uit HR LJN BH8889, 
LJN AM2533 en LJN BM6673. ’s Hofs oordeel dat de onrechtmatig verkregen ANPR-gegevens 

van het bewijs moeten worden uitgesloten (mede) gelet op de omstandigheid dat nadeel voor 
de verdachte is ontstaan aangezien die gegevens aanleiding zijn geweest voor het aanwenden 
van verdergaande opsporingsbevoegdheden waardoor belastend bewijsmateriaal is verkregen, 
geeft, in aanmerking genomen dat niet zonder meer gesteld kan worden dat de verdachte is 
tekortgedaan wat betreft zijn recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak en met de 
ontdekking van een strafbaar feit ook geen rechtens te respecteren belang van de verdachte is 
geschonden, blijk van een onjuiste opvatting omtrent het begrip nadeel a.b.i. art. 359a.2 Sv. 

’s Hofs oordeel dat door de onderhavige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) 

voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden is niet toereikend 
gemotiveerd. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat een schending van het door art. 8 
EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet zonder meer een 
inbreuk oplevert op de art. 6 EVRM vervatte waarborg van een eerlijk proces, terwijl het Hof 
omtrent de ernst van de inbreuk op dit recht van de verdachte niets heeft vastgesteld, waarbij 

mede in aanmerking wordt genomen dat het Hof zijn oordeel dat art. 8.6 en art. 3.1 en 3.1.2 
Wet politiegegevens (Wpg) zijn geschonden mede grondt op de inhoud van parlementaire 
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stukken die dateren uit 2010, terwijl de tenlastegelegde feiten dateren van 2008 en 2009, en 
ten tijde van het verwerken van de ANPR-gegevens in de onderhavige zaak hooguit gezegd 
kon worden dat die kamerstukken en de desbetreffende regelgeving onduidelijkheid lieten 
bestaan over het antwoord op de vraag of en hoe die gegevens in het belang van de opsporing 

van strafbare feiten zouden mogen worden aangewend in het kader van de Wpg.   
Vindplaats(en): NS 2012, 297 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 979 
 
 
LJN: BV8283, Hoge Raad , 11/01797   

Datum uitspraak: 02-10-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Verduistering, art. 321 Sr? HR herhaalt relevante overweging 

uit HR LJN ZC8253 m.b.t. wederrechtelijk toe-eigenen. Het Hof heeft geoordeeld dat de 
geldbedragen die door de kopers zijn overgemaakt aan de verdachte/medeverdachte - de 
verkoper(s) - na ontvangst daarvan niet meer voor wederrechtelijke toe-eigening door de 
verdachte en/of haar medeverdachte vatbaar waren. Dat oordeel berust kennelijk op de 

opvatting dat in de enkele omstandigheid dat degene die krachtens overeenkomst een 
geldbedrag als koopsom heeft ontvangen (vervolgens) nalaat de door hem verschuldigde 
tegenprestatie te leveren, nog geen reden is te vinden om af te wijken van de uit het 
burgerlijk recht voortvloeiende regel dat de ontvangen koopsom na het effectueren van die 
betaling tot het vermogen van de (nalatige) verkoper is gaan behoren. Die opvatting is juist, 
zodat het middel faalt. Conclusie AG: anders.  
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 

RvdW 2012, 1267 
 

 
LJN: BV8280, Hoge Raad , 11/01796   
Datum uitspraak: 02-10-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Verduistering, art. 321 Sr? HR herhaalt relevante overweging 
uit HR LJN ZC8253 m.b.t. wederrechtelijk toe-eigenen. Het Hof heeft geoordeeld dat de 

geldbedragen die door de kopers zijn overgemaakt aan de verdachte/medeverdachte - de 
verkoper(s) - na ontvangst daarvan niet meer voor wederrechtelijke toe-eigening door de 
verdachte en/of haar medeverdachte vatbaar waren. Dat oordeel berust kennelijk op de 
opvatting dat in de enkele omstandigheid dat degene die krachtens overeenkomst een 
geldbedrag als koopsom heeft ontvangen (vervolgens) nalaat de door hem verschuldigde 
tegenprestatie te leveren, nog geen reden is te vinden om af te wijken van de uit het 

burgerlijk recht voortvloeiende regel dat de ontvangen koopsom na het effectueren van die 
betaling tot het vermogen van de (nalatige) verkoper is gaan behoren. Die opvatting is juist, 

zodat het middel faalt. Conclusie AG: anders.  
Vindplaats(en): NJ 2013, 14 m. nt. M.J. Borgers 
NS 2012, 361 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1249 

 
 
LJN: BV9212, Hoge Raad , 11/02723 B   
Datum uitspraak: 22-05-2012  
Datum publicatie: 22-05-2012  
Rechtsgebied: Straf  
Soort procedure: Cassatie  

Inhoudsindicatie: Beklag, beslag. OM-cassatie. Inbeslagneming i.v.m. rechtshulpverzoek VS. 

HR stelt relevante overweging uit LJN HR ZD2927 voorop. De Rb heeft geoordeeld dat de 
inbeslagneming in strijd is met de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Door aldus 
te oordelen heeft de Rb blijk gegeven van miskenning van de te dezen toepasselijke maatstaf.   
Vindplaats(en): JOW 2012, 85 
NJ 2012, 399 m. nt. A.H. Klip 

NJB 2012, 1379 
NS 2012, 252 



 

50 

Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 791 
 
 

LJN: BW3332, Hoge Raad , 11/00504   
Datum uitspraak: 03-07-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 184.1 Sr, “krachtens wettelijk voorschrift”. De HR herhaalt 
relevante overwegingen uit HR LJN BB4108. Het in de tenlastelegging genoemde art. 14 
Communautair Douanewetboek (CDW) is een voorschrift dat kan worden aangemerkt als 
“wettelijk voorschrift” i.d.z.v. art. 184.1 Sr. ’s Hofs oordeel dat verdachte moet worden 
vrijgesproken van het hem tenlastegelegde geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in 

aanmerking genomen dat art. 14 CDW niet inhoudt dat de douaneautoriteiten bevoegd zijn tot 
het geven van een bevel of het doen van een vordering om “medewerking te verlenen aan een 

controle”, zoals is tenlastegelegd.   
Vindplaats(en): AB 2012, 360 m. nt. R. Ortlep 
NJ 2013, 51 m. nt. P.A.M. Mevis 
NJB 2012, 1773 

NS 2012, 299 
Rechtspraak.nl 
 
 
LJN: BW5000, Hoge Raad , 10/04529   
Datum uitspraak: 08-05-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Fotograferen en filmen van een persoon in een doucheruimte. 

Ontuchtige handelingen a.b.i art. 246 Sr of het niet op duidelijke wijze kenbaar maken van het 
vervaardigen van een afbeelding van een persoon d.m.v. een technisch hulpmiddel a.b.i. art. 

139f.1 Sr? Vgl. HR LJN BU5254. ’s Hofs oordeel dat i.c. geen sprake is van ontuchtige 
handelingen geeft niet blijk van een onjuiste uitleg van art. 246 Sr en zijn oordeel is 
toereikend gemotiveerd. Conclusie AG: anders.  
Vindplaats(en): NJ 2012, 505 m. nt. B.F. Keulen 
NJB 2012, 1230 

NS 2012, 240 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 729 
 
 
LJN: BW6675, Hoge Raad , 11/03614 B   

Datum uitspraak: 29-05-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Beklag, beslag, art. 552a Sv. HR wijst één beschikking. 

Voortduring beslag en rechtsbijstand. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat het door 
klaagster en klager gestelde belang bij (gedeeltelijke) opheffing van de ex art. 94a Sv gelegde 
beslagen zwaarder dient te wegen dat het strafvorderlijk belang bij voortduring van het 
beslag. Het door het Hof in het verband van die afweging in zijn overwegingen betrekken van 
de omstandigheid dat het voortduren van het beslag in de omstandigheden van het geval in 

strijd is met het recht op rechtsbijstand dat klaagster en klager o.g.v. art. 6 EVRM toekomt 
geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De omstandigheid dat klaagster en klager bij 
voortduring van het beslag niet in staat zijn de kosten van hun raadsman te betalen levert 
geen schending op van art. 6.3 onder c EVRM.  
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
 
 

 

LJN: BW7948, Hoge Raad , 10/04478 M   
Datum uitspraak: 12-06-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Schuld in de zin van art. 307 Sr en art. 130 WMSr. Onder 
schuld als delictsbestanddeel wordt een min of meer grove of aanmerkelijke schuld verstaan. 
Of sprake is van dergelijke schuld in de zin van art. 307 Sr of art. 130 WMSr wordt bepaald 

door de manier waarop die schuld in de tenlastelegging nader is geconcretiseerd, en is voorts 
afhankelijk van het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan 
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en de overige omstandigheden van het geval. Het oordeel van het Hof dat wegens het 
ontbreken van voldoende verwijtbaarheid geen sprake is geweest van min of meer grove of 
aanmerkelijke schuld als in de tenlastelegging omschreven, geeft niet blijk van een onjuiste 
uitleg van art. 307 Sr of art. 130 WMSr.   

Vindplaats(en): NJB 2012, 1532 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 876 
 
 
LJN: BW9199, Hoge Raad , 11/03768   
Datum uitspraak: 26-06-2012  

Datum publicatie: 26-06-2012  
Rechtsgebied: Straf  

Soort procedure: Cassatie  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Onrechtmatige staandehouding i.h.k.v. Mobiel Toezicht 
Vreemdelingen (MTV) een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv? De klacht dat het Hof ten 
onrechte is uitgegaan van het oordeel van de ABRvS, faalt op de gronden vermeld in de 

conclusie van de AG onder 7.1.2. Uit hetgeen het Hof omtrent de i.c., op art. 50.1 
Vreemdelingenwet 2000 gebaseerde staandehouding heeft vastgesteld kan bezwaarlijk anders 
volgen dan dat die staandehouding niet heeft plaatsgevonden i.h.k.v. het voorbereidend 
onderzoek van het in deze zaak tlgd. en bewezenverklaarde misdrijf van art. 197 Sr (vgl. HR 
LJN AM2533). 's Hofs oordeel dat de onrechtmatige staandehouding van verdachte een 
vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv vormt, is dus onjuist.   
Vindplaats(en): NJB 2012, 1704 

NS 2012, 270 
Rechtspraak.nl 

RvdW 2012, 948 
 
 
LJN: BW9978, Hoge Raad , 11/02634   
Datum uitspraak: 03-07-2012  

Inhoudsindicatie: Vervolg op HR LJN BP0291. OM-cassatie. Art. 266 en 267 Sr. Beledigen 
agent door dragen van jack met daarop de opdruk "A.C.A.B."? HR herhaalt relevante 
overweging uit HR LJN BK3366. Het Hof heeft een te beperkte uitleg gegeven aan artt. 266 jo. 
267 Sr. Bij de beoordeling van de vraag of de uitlating “ACAB” beledigend is in de zin van die 
bepalingen is niet doorslaggevend de enkele omstandigheid of een feit van algemene 
bekendheid is dat de onderhavige lettercombinatie de afkorting is van de woorden “All Cops 

Are Bastards”. Door de verdachte van het tenlastegelegde vrij te spreken heeft het Hof hem 
vrijgesproken van iets anders dan was tenlastegelegd. Het middel klaagt terecht dat het Hof 

aldus de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten.   
Vindplaats(en): NJ 2012, 558 m. nt. P.A.M. Mevis 
NS 2012, 302 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1023 

 
 
LJN: BW9975, Hoge Raad , 11/01478   
Datum uitspraak: 03-07-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Beroep op avas. Bij een beroep op een strafuitsluitingsgrond 
moet de rechter de feitelijke grondslag van dat beroep onderzoeken. Voor aanvaarding van 
het beroep is vereist dat de rechter de feitelijke grondslag ervan voldoende aannemelijk acht. 

De last tot het aannemelijk maken van die feitelijke grondslag mag niet uitsluitend op de 

verdachte worden gelegd. Het Hof heeft dit beslissingskader miskend.   
Vindplaats(en): NJ 2012, 521 m. nt. J.M. Reijntjes 
NS 2012, 300 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1020 
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LJN: BX3797, Hoge Raad , 10/03036   
Datum uitspraak: 25-09-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Niet-ontvankelijkheid OM en aanwezigheidsrecht. Het Hof heeft 
zijn oordeel kennelijk gebaseerd op de opvatting dat een inbreuk op het aanwezigheidsrecht 

van de verdachte "veroorzaakt doordat een overheidsinstantie in strijd met de regelgeving 
heeft gehandeld en de overheid aldus onvoldoende de mogelijkheid tot uitoefening van het 
aanwezigheidsrecht heeft gewaarborgd" tot niet-ontvankelijkheid van het OM in de vervolging 
kan leiden zonder dat is vastgesteld dat met de vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk 
hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met 
grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. Die opvatting is onjuist.  

Vindplaats(en): NJ 2013, 13 m. nt. J.M. Reijntjes 
NJB 2012, 2115 

NS 2012, 331 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1186 
 

 
LJN: BX4096, Hoge Raad , 10/03061   
Datum uitspraak: 09-10-2012  
Inhoudsindicatie: Verdachte en OM-cassatie. 1. Strafbaarheid tlgd. Art. 1 Sr, art. 7 EVRM. 
Paintballmarker (paintballwapen). WWM, Regeling wapens en munitie. 2. Rechtsdwaling. 3. 
Middel A-G, nietigheid dagvaarding. Ad 1. Het Hof heeft overwogen dat een paintballmarker 
(paintballwapen) valt onder Categorie I onder 7º, als omschreven in art. 2.1 WWM jo. art. 

3ahf.a Regeling wapens en munitie. In ’s Hofs overwegingen ligt als zijn oordeel besloten dat 
de in de tll. genoemde paintballwapens voorwerpen zijn die door de Minister zijn aangewezen 

a.b.i. art. 3ahf.a Regeling wapens en munitie. Aldus heeft het Hof terecht aangenomen dat 
een (verbindende) wettelijke regeling bestaat waarop de strafbaarheid van het tlgd. kan 
worden gegrond. V.zv. de klacht inhoudt dat zodanige regeling ontbreekt, faalt zij. V.zv. de 
klacht inhoudt dat het Hof heeft miskend dat deze regeling zodanig ondoorzichtig is dat voor 
verdachte niet voorzienbaar was dat zijn handelen strafbaar was, kan deze klacht niet tot 

cassatie leiden omdat zodanig beroep op schending van art. 7 EVRM niet voor het eerst in 
cassatie kan worden gedaan. Ad 2. Het Hof heeft niet onbegrijpelijk vastgesteld dat verdachte 
bewust de grenzen van de wetgeving heeft opgezocht en overschreden. Daarin ligt als zijn 
oordeel besloten dat niet aannemelijk is geworden dat verdachte meende en in redelijkheid 
kon menen dat hij met zijn handel in paintballwapens de wet niet overtrad, en dat derhalve 
van verschoonbare dwaling t.a.v. de wederrechtelijkheid van zijn gedraging geen sprake is. 

Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en 
toereikend gemotiveerd. Ad 3. Gelet op de bewoordingen van de tll., de inhoud van art.13.1 

jo. art. 3.1 WWM waarop de tll. is toegesneden, en in aanmerking genomen dat niet blijkt dat 
door of namens verdachte t.o.v. het Hof is aangevoerd dat het verdachte onduidelijk is waarop 
die tll. betrekking heeft, is ‘s Hofs overweging dat de dagvaarding t.a.v. die tll. nietig 
verklaard dient te worden “aangezien het daar gestelde een onvoldoende duidelijke en 
begrijpelijke omschrijving bevat van het tlgd.”, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet 

begrijpelijk.  
Vindplaats(en): NJ 2012, 593 
NS 2012, 388 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1293 
 
 

LJN: BX4293, Hoge Raad , 11/03270   

Datum uitspraak: 04-09-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Slagende klacht over grondslagverlating tll. Artt. 6 en 5 WVW 
1994.  
Vindplaats(en): NJ 2012, 508 
NJB 2012, 1963 

NS 2012, 317 
Rechtspraak.nl 
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RvdW 2012, 1086 
 
 
LJN: BX4693, Hoge Raad , 10/05114 J   

Datum uitspraak: 18-09-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Jeugdzaak. Art. 410 Sv. De HR herhaalt de toepasselijke 
overweging uit HR NJ 1998/287 dat in h.b. in e.a. begane verzuimen en vergissingen kunnen 
worden hersteld, en nader bekend geworden gegevens bij het onderzoek kunnen worden 
betrokken. Dit brengt mee dat het aan het OM vrijstaat enkel om die reden in h.b. te gaan. 
Daaruit vloeit voort dat het OM in een dergelijk geval in zijn appelschriftuur reeds kan 
aanduiden dat het, ten einde een nieuwe beoordeling te verkrijgen o.b.v. een gewijzigde tll., 

in h.b. is gekomen. Een dergelijke schriftuur kan als een “schriftuur, houdende grieven” in de 
zin van art. 410 Sv worden aangemerkt. ’s Hofs oordeel dat de schriftuur i.c. niet als zodanig 

kan worden aangemerkt, berust op een verkeerde rechtsopvatting.  
Vindplaats(en): NJ 2012, 671 m. nt. T.M. Schalken 
NJB 2012, 2046 
NS 2012, 329 

Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1148 
 
 
LJN: BX4559, Hoge Raad , 10/01479   
Datum uitspraak: 18-09-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Motivering vrijspraak. Gebruik getuigenverklaringen voor het 

bewijs. Het Hof heeft overwogen dat het uit het onderzoek ttz. niet door de inhoud van 
wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen dat verdachte het hem primair en 

subsidiair tlgd. heeft begaan. In deze overwegingen heeft het Hof als zijn oordeel tot 
uitdrukking gebracht dat het voorhanden wettige bewijsmateriaal - i.h.b. de bij de politie 
afgelegde verklaringen van X en Y die de enige bewijsmiddelen vormen waaruit verdachtes 
betrokkenheid bij het hem tlgd. rechtstreeks kan volgen - overtuigingskracht mist, aangezien 
deze verklaringen t.o.v. de Pr zijn ingetrokken en het Hof zich geen oordeel heeft kunnen 

vormen over de betrouwbaarheid van deze verklaringen. Deze - niet onbegrijpelijke - 
motivering kan zijn oordeel zelfstandig dragen. Daaraan kan de in ‘s Hofs overwegingen 
tevens opgenomen verwijzing naar het aldaar vermelde arrest van de HR niet afdoen.   
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1155 
 

 
LJN: BX4704, Hoge Raad , 11/00082 P   

Datum uitspraak: 02-10-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Profijtontneming. De schatting van het w.v.v., alsmede de 
betalingsverplichting moeten in een concreet bedrag zijn uitgedrukt (vgl. HR LJN BL1454). Nu 
het Hof niet de omvang van het door hem bedoelde, na de datum van inbeslagneming 
opgekomen, vervolgprofijt heeft bepaald is daaraan niet voldaan.   

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1260 
 
 
LJN: BX6930, Hoge Raad , 11/05158 B   
Datum uitspraak: 23-10-2012  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Beklag ex art. 552a Sv. Namens de klaagster is aangevoerd 

dat aan het door de justitiële autoriteiten van Litouwen n.a.v. een Nederlands 

rechtshulpverzoek gelegde beslag op haar auto de rechtsgrond is komen te ontvallen, 
aangezien niet is gebleken dat de Nederlandse Officier van Justitie tijdig een nieuw 
rechtshulpverzoek heeft gedaan ter verlenging van het beslag. In zo’n geval dient de rechter 
te onderzoeken of hij de feitelijke grondslag van dat beklag voldoende aannemelijk acht en 
voorts of dit tot gegrondverklaring van het klaagschrift moet leiden. Het middel klaagt terecht 

over de motivering van de gegrondverklaring van het beklag. Mede in het licht van hetgeen 
door de Officier van Justitie is aangevoerd is de overweging van de Rb dat het beklag gegrond 
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moet worden verklaard omdat de Officier van Justitie, die een in de Litouwse taal opgesteld 
stuk heeft overgelegd, niet genoegzaam heeft aangetoond dat aan de vereisten voor 
verlenging van het beslag is voldaan, niet begrijpelijk nu de Rb niet ervan heeft blijk gegeven 
bij zijn oordeel te hebben betrokken dat en waarom nadere informatie aan het OM niet kon 

worden verzocht.  
Vindplaats(en): NJ 2012, 619 
NJB 2012, 2316 
Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1353 
  
 

LJN: BX6945, Hoge Raad , 12/01624 U   
Datum uitspraak: 09-10-2012  

Inhoudsindicatie: Uitlevering. OM-cassatie. De Rb heeft vastgesteld dat uit de overgelegde 
stukken blijkt dat de verzoekende Staat de uitlevering van de opgeëiste persoon uitsluitend 
heeft verzocht om hem te kunnen vervolgen t.z.v. het in art. 146 van het Turkse WvSr 
omschreven delict. Die uitleg van de stukken is niet onverenigbaar met de bewoordingen 

waarin zij zijn gesteld, en moet derhalve in cassatie worden geëerbiedigd. De enkele 
omstandigheid dat het uitleveringsverzoek onderscheidenlijk de nota van de ambassade van 
de Republiek Turkije aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken te ’s-Gravenhage een 
verwijzing bevat naar de art. 1 en 2 van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, 
dwingt niet tot een ander oordeel. In aanmerking genomen dat blijkens voormelde nota de 
verzoekende Staat op de hoogte was gesteld van het lot van een eerder uitleveringsverzoek in 
een andere zaak dat uitsluitend was gebaseerd op voormeld art. 146, en dat door het 

Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie nadrukkelijk de vraag was gesteld of de 
onderhavige uitlevering enkel werd verzocht t.z.v. art. 146, had het op de weg van de 

verzoekende Staat gelegen expliciet aan te geven dat en in hoeverre het uitleveringsverzoek 
niet alleen o.b.v. art. 146 diende te worden beoordeeld, en kon de Rb oordelen dat zulks in 
onvoldoende mate was geschied.   
Vindplaats(en): NJ 2013, 61 m. nt. A.H. Klip 
NS 2012, 393 

Rechtspraak.nl 
RvdW 2012, 1290 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2013 

 
ECLI:NL:HR:2013:816 

Deeplink 
InstantieHoge RaadDatum uitspraak01-10-2013Datum publicatie02-10-2013 

Zaaknummer12/01970 
Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:394, Bekrachtiging/bevestiging  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:840, Gevolgd  
RechtsgebiedenStrafrecht 
Bijzondere kenmerkenArtikel 81 RO-zaken 
Cassatie 
Inhoudsindicatie 

OM-cassatie. HR: 81.1 RO. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/1185  
 

 
ECLI:NL:HR:2013:1105 
Instantie Hoge Raad 

Datum uitspraak 05-11-2013 
Datum publicatie 05-11-2013  
Zaaknummer 12/04549 
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In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2012:681, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1119, Gevolgd  
Inhoudsindicatie 
OM-cassatie. Art. 261 Sv. Nietige dagvaarding? De termen vernielen, beschadigen en 

onbruikbaar maken hebben mede feitelijke betekenis. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
NJB 2013/2465  
RvdW 2014/15  
NJ 2014/14  
 
ECLI:NL:HR:2013:7 

Instantie Hoge Raad 
Datum uitspraak02-07-2013 

Datum publicatie 02-07-2013 Zaaknummer12/01359 
Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BV2572, (Gedeeltelijke) vernietiging 
met verwijzen  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ6654  

Inhoudsindicatie 
OM-cassatie. Checkpoint-zaak. Ontvankelijkheid OM. HR herhaalt toepasselijke overwegingen 
uit HR LJN BX4280, HR LJN BW5002. ’s Hofs overwegingen kunnen het oordeel dat schending 
van het vertrouwensbeginsel en schending van het beginsel van redelijke en billijke 
belangenafweging ertoe moet voeren dat het OM in de vervolging van verdachte n-o moet 
worden verklaard, niet dragen. Indien die overwegingen aldus moeten worden begrepen dat 
daarin tot uitdrukking is gebracht dat verdachte aan het uitblijven van bestuursrechtelijke en 

strafvorderlijke maatregelen ter beëindiging van die overtredingen het vertrouwen heeft 
kunnen ontlenen dat hij t.z.v. de in strijd met de gedoogvoorwaarden begane misdrijven tegen 

de Ow niet zou worden vervolgd, heeft het Hof miskend dat zulk uitblijven van handhavend 
optreden niet op één lijn kan worden gesteld met een door het OM gedane, of aan het OM toe 
te rekenen, uitlating die bij de verdachte het gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt dat 
hij niet (verder) zal worden vervolgd. 
 

ECLI:NL:HR:2013:54 
Instantie Hoge Raad 
Datum uitspraak 02-07-2013 
Datum publicatie 09-07-2013 Zaaknummer11/01663 
Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2011:BP8067, Bekrachtiging/bevestiging  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:56  

Bijzondere kenmerken Cassatie 
Inhoudsindicatie 

OM-cassatie. Falende klacht m.b.t. ‘s Hofs oordeel dat het opzet van verdachte op het 
voorbereiden van moord en/of doodslag niet bewezen kan worden. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/970  
 

ECLI:NL:HR:2013:BZ8902 
InstantieHoge RaadDatum uitspraak14-05-2013Datum publicatie14-05-2013 
Zaaknummer12/00755 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ8902  
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ9414, Bekrachtiging/bevestiging  
Inhoudsindicatie OM-cassatie. Het middel klaagt terecht niet over het afwijzen van het door de 
AG gedane wrakingsverzoek. De klacht over schending van art. 271.2 Sv faalt op de gronden 

vermeld in de conclusie AG onder 3.9.2. 

VindplaatsenRechtspraak.nl  
NJB 2013/1405  
RvdW 2013/700  
NJ 2013/404 met annotatie door T.M. Schalken  
 

ECLI:NL:HR:2013:BY9713 
Instantie Hoge Raad 
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Datum uitspraak 05-02-2013 
Datum publicatie 05-02-2013 Zaaknummer11/02096 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY9713  
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ3978, Bekrachtiging/bevestiging  

Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Opzet op het in hulpeloze toestand brengen of laten a.b.i. art. 
255 Sr. Het middel kan niet tot cassatie leiden op de gronden vermeld in conclusie AG. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/291  
 
ECLI:NL:HR:2013:834 
Instantie Hoge Raad 

Datum uitspraak 01-10-2013 
Datum publicatie 02-10-2013 Zaaknummer13/00592 B 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:858, Gevolgd  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Beklag, beslag. Kinderporno op computer. In aanmerking 
genomen hetgeen door de OvJ is aangevoerd, is het oordeel van de Rb dat gelet op de 
beschikbare informatie het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de 

inbeslaggenomen computer verbeurd zal verklaren of aan het verkeer zal onttrekken, niet 
begrijpelijk. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/1191  
 
ECLI:NL:HR:2013:2013 
Instantie Hoge Raad 

Datum uitspraak 17-12-2013 
Datum publicatie 17-12-2013 Zaaknummer13/01377 

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2012:BW9360, (Gedeeltelijke) vernietiging 
met terugwijzen  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1964, Gevolgd  
RechtsgebiedenStrafrecht 
Bijzondere kenmerkenCassatie 

Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Verjaring. Art. 70 Sr. Verlening verjaringstermijn bij 
overtredingen van 2 naar 3 jaar. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2010:BK1998. Het uitgangspunt dat 
ingeval van verandering van wetgeving m.b.t. de verjaringstermijn deze verandering direct 
van toepassing is, met dien verstande dat een reeds voltooide verjaring wordt geëerbiedigd, 
geldt ook voor verlenging van lopende verjaringstermijnen. Het Hof heeft ten onrechte 
toepassing gegeven aan art. 70 Sr zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van de wijziging 

van die bepaling in 2008. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  

 
ECLI:NL:HR:2013:1109 
Instantie Hoge Raad 
Datum uitspraak 05-11-2013 
Datum publicatie 05-11-2013 Zaaknummer13/01063 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1122, Gevolgd  
RechtsgebiedenStrafrecht 
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Beklag, beslag, art. 552a Sv. HR stelt relevante overwegingen 
m.b.t. een rechtshulpverzoek dat is gestoeld op een verdrag uit ECLI:NL:HR:2002:ZD2927 
voorop. De Rb heeft het beklag gegrond verklaard en daartoe overwogen dat het OM in de 
stellingen van klaagster aanleiding had moeten vinden tot het verrichten van nader 
onderzoek. Dat oordeel is, nu de Rb niet ervan heeft blijk gegeven bij haar oordeel te hebben 

betrokken dat en waarom het OM niet kon worden verzocht nader onderzoek alsnog te 

verrichten, niet begrijpelijk. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
NBSTRAF 2013/367  
RvdW 2014/17 NJ 2014/16  
 

ECLI:NL:HR:2013:1110  
Instantie Hoge Raad  
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Publicatie 05-11-2013 Zaaknummer13/01062 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1122, Gevolgd  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 552p Sv. De voorwaarde waaronder het middel is 
voorgesteld, is door vernietiging van de beschikking in de zaak met griffienummer 13/01063B 

vervuld. Nu de HR bedoelde beschikking heeft vernietigd op de grond dat het oordeel van de 
Rb dat het beklag gegrond moet worden verklaard niet begrijpelijk is, komt aan de 
beschikking in onderhavige zaak de grondslag te ontvallen. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/1356 
 
ECLI:NL:HR:2013:946  

InstantieHoge Raad  
Datum uitspraak 15-10-2013 

Datum publicatie15-10-2013 Zaaknummer11/01575 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:959, Gevolgd  
Inhoudsindicatie: OM-cassatie. Art. 197a Sr, mensensmokkel. Het oordeel van het Hof dat het 
bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert omdat verdachte niet op enigerlei wijze is 

betrokken bij dwang of uitbuiting van de in de bewezenverklaring genoemde vrouwen bij hun 
werkzaamheden, geeft, mede gelet op de in de CAG weergegeven wetsgeschiedenis, blijk van 
een te beperkte en dus onjuiste uitleg van art. 197a (oud) Sr. 
WetsverwijzingenWetboek van Strafrecht 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
NBSTRAF 2013/354  
RvdW 2013/28  

NJ 2013/516  
RvdW 2013/1305 

 
ECLI:NL:HR:2013:947  
Instantie Hoge Raad  
Datum uitspraak15-10-2013 Datum publicatie15-10-2013 Zaaknummer11/04798 
Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6539, (Gedeeltelijke) vernietiging 

met terugwijzen  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:960, Gevolgd  
Inhoudsindicatie OM-cassatie. N-o verklaring OM in de vervolging. HR herhaalt toepasselijke 
overweging uit ECLI:NL:HR:2012:BX4280 m.b.t. het opportuniteitsbeginsel. Deze overweging 
geldt ook voor de ex art. 126 RO door de politieparketsecretaris krachtens mandaat 
uitgeoefende bevoegdheid. Het Hof heeft geoordeeld dat het OM niet in de vervolging kan 

worden ontvangen omdat met de uitoefening van de aan de politieparketsecretaris 
gemandateerde vervolgingsbevoegdheid i.c. in onvoldoende mate wordt voorkomen dat een 

schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt en dat onder die omstandigheid het gebruik 
van deze bevoegdheid in strijd is met beginselen van een behoorlijke procesorde. Gelet op 
ECLI:NL:HR:2012:BX4280, geeft dat oordeel ofwel blijk van een onjuiste rechtsopvatting, 
ofwel is het ontoereikend gemotiveerd. 
WetsverwijzingenWetboek van Strafvordering 

Wetboek van Strafvordering 167 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
NBSTRAF 2013/355  
NJB 2013/561  
NJB 2013/2315  
RvdW 2013/24  
RvdW 2013/1301  

 

ECLI:NL:HR:2013:CA2555  
Instantie Hoge Raad 
Datum uitspraak11-06-2013 Datum publicatie 11-06-2013 Zaaknummer11/04430 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:CA2555  
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2011:BR7074, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen  

Inhoudsindicatie OM-cassatie. Salduz, niet-aangehouden verdachte. HR herhaalt relevante 
overwegingen uit HR LJN BH3079 en HR LJN BN7727. Nu verdachte zich op verzoek van de 
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politie heeft gemeld op het politiebureau en hem voor het verhoor de cautie is gegeven, is ’s 
Hofs kennelijke oordeel dat de in HR LJN BH3079 geformuleerde regel i.c. geldt ofschoon 
verdachte niet was aangehouden onjuist. Dat verdachte niet wist waarom hij zich moest 
melden noch dat zijn aanhouding “zeer wel mogelijk was geweest” leidt tot een ander oordeel. 

WetsverwijzingenWetboek van Strafvordering 
Wetboek van Strafvordering 359a 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
JIN 2013/122 met annotatie door M.L.C.C. de Bruijn-Lückers  
NJB 2013/1621  
RvdW 2013/815  
NJ 2013/346 

 
ECLI:NL:HR:2013:CA3296   

Instantie Hoge Raad 
Datum uitspraak18-06-2013 Datum publicatie18-06-2013 Zaaknummer11/04051 P 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:CA3296  
Inhoudsindicatie: Profijtontneming. 1. OM-cassatie. 2. Cassatie betrokkene. Ad 1. ’s Hofs 

kennelijke oordeel dat de bedrijfskosten van betrokkene gedurende het ‘boekjaar 2001-2002’ 
kunnen worden toegerekend aan zowel de legale als illegale bedrijfsactiviteiten en dat in het 
‘resultaat voor belastingen’ over genoemd boekjaar de voor de illegale productie gemaakte 
kosten zijn verdisconteerd geeft, mede in aanmerking genomen dat het Hof daarbij betrokken 
heeft de omstandigheid dat “de illegale productie is geschied in een op continuïteit gerichte 
onderneming en de daarvoor benodigde kosten en voorzieningen redelijkerwijs evenredig 
drukken op de resultaten van de verkoop van alle producten”, niet blijk van een onjuiste 

rechtsopvatting en is ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk. Ad 2. De betrokkene 
kan, nu het middel in het principale cassatieberoep niet tot cassatie kan leiden, niet worden 

ontvangen in het incidentele beroep. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/840 
 
ECLI:NL:HR:2013:CA3307  

Instantie Hoge Raad Datum uitspraak18-06-2013 Datum publicatie18-06-2013 
Zaaknummer12/02146 P 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:CA3307  
Inhoudsindicatie Profijtontneming. OM-cassatie. Art. 36e.8 Sr. In mindering brengen van aan 
benadeelde derden in rechte toegekende vorderingen. HR herhaalt relevante overweging uit 
HR NJ 2000/590. Het Hof heeft i.c. per afzonderlijk feit het bedrag vastgesteld waarop het 

daardoor w.v.v. wordt geschat en berekend dat het w.v.v. in totaal bedrag X bedraagt, en op 
dit bedrag een ponds ponds gewijze verdeling toegepast. Door de in rechte toegekende 

vorderingen van X, Y en Z vervolgens geheel in mindering te brengen op het bedrag van het 
w.v.v. dat aan de betrokkene moet worden toegerekend heeft het Hof een onjuiste uitleg 
gegeven van art. 36e.8 Sr. I.c. kan aftrek van de vordering van de b.p. slechts plaatsvinden 
tot maximaal het bedrag van het daarmee corresponderend voordeel voor de betrokkene. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  

JOW 2013/21  
RvdW 2013/960  
NJ 2013/506 met annotatie door M.J. Borgers 
 
ECLI:NL:HR:2013:BY9719  
Instantie Hoge Raad Datum uitspraak12-03-2013 Datum publicatie12-03-2013 
Zaaknummer11/04168 

Formele relatiesConclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY9719  

In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ1179, Bekrachtiging/bevestiging  
InhoudsindicatieOM-cassatie. Virtuele kinderporno. Art. 240b.1 (oud) Sr, art. 2 aanhef onder c 
Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij 
het IVRK. ‘Schijnbaar betrokken’. ’s Hofs oordeel dat onder de strafbepaling van art. 240b Sr 
ook begrepen is een realistische afbeelding van een niet-bestaand kind in de zin dat de 

afbeelding niet van echt is te onderscheiden, is juist. Het feitelijke oordeel dat de in de tll. 
onder gedachtestreepjes 5 t/m 8 omschreven afbeeldingen niet als realistisch in deze zin zijn 
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aan te merken, is gelet ook op de niet bestreden vaststellingen dat de afgebeelde personen 
‘geen echte kinderen’ zijn en dat voor ‘de gemiddelde kijker (en ook kinderen) (...) aanstonds 
blijkt dat het gaat om gemanipuleerde afbeeldingen’ niet onbegrijpelijk. De toepasselijke 
internationale regelgeving leidt niet tot een ander oordeel. De in voornoemd Facultatief 

Protocol gegeven definitie van ‘child pornography’ heeft niet ook betrekking op niet realistische 
afbeeldingen van niet-bestaande kinderen. 
WetsverwijzingenWetboek van Strafrecht 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/421  
NJB 2013/732  
NS 2013, 171  

NBSTRAF 2013/171  
NJ 2013/403 met annotatie door M.J. Borgers 

 
ECLI:NL:HR:2013:BY5321  
 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak19-02-2013 Datum publicatie19-02-2013 
Zaaknummer11/03711 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY5321  
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2520, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen  
Inhoudsindicatie OM-cassatie. Vormverzuim. Afgegeven machtiging tot binnentreden door een 
niet gecertificeerde hulpOvJ. De HR zet onder verwijzing naar en in aanvulling op eerdere 
rechtspraak dienaangaande het toetsingskader bij vormverzuimen a.b.i. art. 359a Sv en de 
daaraan eventueel te verbinden gevolgen uiteen. ‘s Hofs oordeel dat het verzuim leidt tot 
bewijsuitsluiting is ontoereikend gemotiveerd, nu het Hof aan het concrete nadeel dat door het 

verzuim is veroorzaakt niet kenbaar aandacht heeft besteed. Voorts volgt uit de uitspraak van 
het Hof niet dat sprake is van een situatie waarin art. 6 EVRM zonder meer tot 

bewijsuitsluiting noopt en heeft het Hof de situatie zonder dat nader te motiveren gelijkgesteld 
met de situatie waarin in het geheel geen machtiging is afgegeven. Ten slotte heeft het Hof 
ten onrechte achterwege gelaten nadere feitelijke vaststellingen te doen naar de stelling van 
het OM dat een andere, wel bevoegde autoriteit eveneens een machtiging wel zou hebben 
verleend, nu voor de waardering van de ernst van het verzuim dat van belang kan zijn. 

WetsverwijzingenGrondwet 
Grondwet 12 
Wetboek van Strafvordering 
Wetboek van Strafvordering 359a 
Algemene wet op het binnentreden 
Algemene wet op het binnentreden 2 

VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/351  

NS 2013, 139  
NBSTRAF 2013/139  
NJ 2013/308 met annotatie door B.F. Keulen  
AB 2014/27 met annotatie door R. Stijnen 
 

ECLI:NL:HR:2013:2002 
InstantieHoge Raad Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie17-12-2013 
Zaaknummer13/00265 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1956  
Inhoudsindicatie OM-cassatie en cassatie verdachte. Witwassen, art. 420bis Sr. Middelen 
verdachte: art. 80a RO. Middel OM: HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:150 m.b.t. verwerven en 
voorhanden hebben van voorwerpen verkregen uit eigen misdrijf. Deze rechtsregels hebben 

slechts betrekking op het geval dat verdachte voorwerpen heeft verworven of voorhanden 

heeft gehad, terwijl aannemelijk is, dat die voorwerpen afkomstig zijn uit een door verdachte 
zelf begaan misdrijf (vgl. HR ECLI:NL:HR:2013:2001). ’s Hofs oordeel dat m.b.t. bepaalde 
geldbedragen niet tot de kwalificatie witwassen kan worden gekomen geeft niet blijk van een 
onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. V.zv. het middel berust op de opvatting 
dat in een geval als i.c. “de rechter dan wel het (grond)misdrijf waaraan de verdachte zich 

schuldig zou hebben gemaakt zoveel mogelijk te concretiseren voor wat betreft plaats, tijd en 
door de verdachte verrichten handelingen” stelt het een eis die het recht niet kent. 
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Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
 
ECLI:NL:HR:2013:2027  
Instantie Hoge Raad Datum uitspraak17-12-2013 Datum publicatie17-12-2013 Zaaknummer 

13/00894 
Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHARN:2012:BZ5119, Bekrachtiging/bevestiging  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1973, Contrair  
Inhoudsindicatie OM-cassatie. Vervolg op HR 14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5254, NJ 
2012/504. Heimelijk filmen of fotograferen schennis van de eerbaarheid, art. 239 Sr? Art. 239 
Sr richt zich in de eerste plaats tegen ongevraagde en ongewenste seksueel getinte 
confrontatie met het menselijk lichaam of delen ervan. ’s Hofs oordeel dat “het houden van 

een camera onder de scheidingswand van een afgesloten kleedhokje waarin een ontklede 
vrouw staat” als zodanig niet het misdrijf van art. 239 Sr oplevert is juist, gelet op HR 9 

december 2003, ECLI:NL:HR2003:AL8452, HR NJ 1952/240 en HR NJ 1983/310. Zoals uit HR 
14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5254, NJ 2012/504 blijkt levert e.e.a. overigens geen 
leemte in de mogelijkheid voor strafrechtelijke aansprakelijkstelling op, gelet op art. 139f.1 
Sr. Conclusie AG: anders. 

VindplaatsenRechtspraak.nl  
NJB 2014/158 
 
ECLI:NL:HR:2013:1736  
InstantieHoge Raad Datum uitspraak 10-12-2013 Datum publicatie11-12-2013 
Zaaknummer13/00048 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1756, Gevolgd  

Inhoudsindicatie OM-cassatie. Beklag, beslag. Verschoningsrecht, medisch beroepsgeheim. 1. 
HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BG5979, NJ 2009/263. Het oordeel 

van de Rb dat het standpunt van de verschoningsgerechtigde dat zijn verschoningsrecht aan 
het voldoen aan de vordering in de weg staat, moet worden geëerbiedigd, is toereikend 
gemotiveerd. Daarbij neemt de HR in aanmerking dat de Rb heeft geoordeeld dat gegevens 
over (al dan niet begeleid) verlof en over de vraag wanneer dit verlof heeft plaatsgevonden, 
betrekking hebben op de behandeling van de patiënt en de wijze waarop die behandeling 

plaatsvindt. De omstandigheid dat uit strafvorderlijk onderzoek reeds was gebleken dat de 
betrokkene in de inrichting van klager onder medische behandeling stond, doet aan een en 
ander niet af. 2. Het oordeel van de Rb dat zich geen zeer uitzonderlijke omstandigheden 
voordoen die een inbreuk op het medisch beroepsgeheim rechtvaardigen is niet onbegrijpelijk, 
onder meer gelet op het feit dat de Rb onder meer heeft geoordeeld dat zij het, gelet op de 
beperktheid van de voor haar beschikbare informatie, niet mogelijk achtte een oordeel te 

geven over de vraag of de gegevens op een andere, minder ingrijpende wijze hadden kunnen 
worden verkregen en dat zij van de ovj geen bevredigend antwoord had gekregen op haar in 

dat verband gestelde vragen. De opvatting dat in de afweging of sprake is van zeer 
uitzonderlijke omstandigheden geen beslissende betekenis mag worden toegekend aan de 
omstandigheid dat de gevorderde gegevens ook zonder doorbreking van het 
verschoningsrecht zouden kunnen worden verkregen, vindt in haar algemeenheid geen steun 
in het recht. 

VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2014/45 
 
ECLI:NL:HR:2013:1734  
Instantie Hoge Raad Datum uitspraak10-12-2013 Datum publicatie11-12-2013 
Zaaknummer12/00609 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1706, Gevolgd  

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1491, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen  

Inhoudsindicatie OM-cassatie. “Hetzelfde feit”, art. 68 Sr, art. 255a Sv, art. 8 en 9 WVW 1994. 
Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van “hetzelfde feit” i.d.z.v. art. 68 Sr en art. 255a 
Sv dient de rechter in een geval als het onderhavige de in de strafbeschikking en de tll. 
omschreven verwijten te vergelijken. De HR formuleert gegevens die daarbij als relevante 
vergelijkingsfactoren moeten worden betrokken (vgl. ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 

2011/394). Art. 8 en 9 WVW 1994 verschillen in zoverre van strekking dat art. 8 WVW 1994 
strekt tot bescherming van de verkeersveiligheid, terwijl in art. 9 WVW 1994 het rechtsgoed 
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van de bescherming van het openbare gezag vooropstaat. Daarnaast geldt dat de gedragingen 
waarop deze bepalingen zien in belangrijke mate van elkaar verschillen. Naar de kern bezien 
gaat het in art. 8 WVW 1994 om het rijden onder invloed van daar nader genoemde stoffen, 
en in art. 9 WVW 1994 om het desbewust rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Gelet 

op een en ander steunt ’s Hofs oordeel dat het OM n-o is in de vervolging omdat sprake is van 
“hetzelfde feit” a.b.i. art. 68 Sr en art. 255a Sv, dus op gronden die blijk geven van een 
onjuiste rechtsopvatting. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
NJB 2014/97  
RvdW 2014/44 
 

ECLI:NL:HR:2013:1571  
Instantie Hoge Raad Datum uitspraak03-12-2013 Datum publicatie 04-12-2013 

Zaaknummer12/01655 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1272, Gevolgd  
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BW5079, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen  
Inhoudsindicatie Economische zaak. OM-cassatie. Balen samengeperst oud papier en/of 

karton. Uitleg begrip ‘afvalstoffen’ in de zin van de EG-verordening nr 1013/2006 betreffende 
de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) en de Wet milieubeheer. Verhouding Richtlijn 
2006/12/EG (PbEG L 114) en Richtlijn 2008/98/EG (PbEU2008, L 312) betreffende 
afvalstoffen. Richtlijn 2008/98/EG beoogt een verduidelijking te geven van hetgeen t.a.v. het 
begrip 'afvalstoffen' reeds in de Richtlijn 2006/12/EG hierover is bepaald en beoogt i.h.b. de 
definitie van de term 'afvalstoffen' te specificeren wanneer stoffen of voorwerpen geen 
afvalstoffen maar bijproducten zijn en wanneer een bepaalde stof niet langer een afvalstof is 

(einde-afval fase). De HR geeft voor de betekenis van ‘bijproducten’ en ‘einde-afval fase’ 
relevante rechtspraak van het HvJEU weer. De HR vernietigt de bestreden uitspraak, nu het 

Hof, dat heeft geoordeeld dat de balen samengeperst papier geen afvalstof zijn, ofwel blijk 
heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, ofwel zijn oordeel niet begrijpelijk heeft 
gemotiveerd. 
WetsverwijzingenWet milieubeheer 
Wet milieubeheer 1.1 

Wet milieubeheer 10.60 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
JAF 2013/403 met annotatie door Van der Meijden  
RvdW 2014/25 
 
ECLI:NL:HR:2013:1564  

InstantieHoge Raad Datum uitspraak 03-12-2013Datum publicatie 04-12-2013 
Zaaknummer13/00195 

Formele relatiesIn cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BW5109, (Gedeeltelijke) vernietiging 
met terugwijzen  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1353, Gevolgd  
RechtsgebiedenStrafrecht 
Bijzondere kenmerkenCassatie 

InhoudsindicatieEconomische zaak. OM-cassatie. Elektrische en/of elektronische 
huishoudelijke apparaten. Uitleg begrip ‘afvalstoffen’ in de zin van de EG-verordening nr 
1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) en de Wet milieubeheer. 
Verhouding Richtlijn 2006/12/EG (PbEG L 114) en Richtlijn 2008/98/EG (PbEU2008, L 312) 
betreffende afvalstoffen. Richtlijn 2008/98/EG beoogt een verduidelijking te geven van 
hetgeen t.a.v. het begrip 'afvalstoffen' reeds in de Richtlijn 2006/12/EG hierover is bepaald en 
beoogt i.h.b. de definitie van de term 'afvalstoffen' te specificeren wanneer een bepaalde stof 

niet langer een afvalstof is (einde-afval fase). De HR vernietigt de bestreden uitspraak, nu het 

Hof blijk heeft gegeven van een onjuiste, want te beperkte uitleg van het begrip ‘afvalstof’ in 
de zin van art. 1.1.a. Richtlijn 2006/12/EG en voorts is diens oordeel niet begrijpelijk 
gemotiveerd. 
WetsverwijzingenWet milieubeheer 
Wet milieubeheer 1.1 

VindplaatsenRechtspraak.nl  
JAF 2013/402 met annotatie door Van der Meijden  
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RvdW 2014/31  
NJB 2014/16 
 
ECLI:NL:HR:2013:765  

Instantie Hoge Raad Datum uitspraak24-09-2013 Datum publicatie24-09-2013 
Zaaknummer13/00011 E 
Formele relatiesIn cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2011:BU9240, Bekrachtiging/bevestiging  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:815, Gevolgd  
Inhoudsindicatie Economische zaak. OM-cassatie. Probo Koala. Strafrechtelijke immuniteit 
gemeente. OM door het Hof n-o verklaard in de vervolging. HR herhaalt toepasselijke 
overwegingen uit ECLI:NL:HR:1998:AA9342 m.b.t. de vervolgbaarheid van decentrale 

overheden (Pikmeer II). Het eerste middel faalt reeds omdat in de feitelijke instanties niet is 
vastgesteld noch is aangevoerd dat door de in de tenlastelegging omschreven gedragingen 

van verdachte inbreuk is gemaakt op het recht van leven a.b.i. art. 2 EVRM in die zin die het 
EHRM daaraan in zijn rechtspraak heeft gegeven, terwijl de mogelijkheid van een dergelijke 
inbreuk ook geenszins voortvloeit uit (de omschrijving van) die gedragingen. Het tweede 
middel kan evenmin tot cassatie leiden omdat het Hof zonder blijk te geven van een onjuiste 

rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat de gedragingen van verdachte 
voldeden aan de hiervoor in Pikmeer II genoemde vereisten. Dat is niet anders v.zv de 
overwegingen van het Hof betrekking hebben op gedragingen van verdachte die begrepen 
zouden moeten worden als “het gedogen van een mogelijke overtreding van art. 10.37 Wm” in 
de specifieke vorm zoals die is tenlastegelegd. 
WetsverwijzingenGrondwet 
Grondwet 7 

Wet milieubeheer 
Wet milieubeheer 10.37 

Wet milieubeheer 18.2d 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
NBSTRAF 2013/321  
JIN 2013/184 met annotatie door M.L.C.C. de Bruijn-Lückers  
NJB 2013/2138  

RvdW 2011/1171  
RvdW 2013/1171  
M en R 2014/10 met annotatie door H.J.A. van Ham 
 
ECLI:NL:HR:2013:669  
InstantieHoge Raad Datum uitspraak 10-09-2013 Datum publicatie10-09-2013 

Zaaknummer12/03804 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:598, Gevolgd  

In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3884, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen  
Inhoudsindicatie OM-cassatie. Art. 273f.1 onder 3 Sr. Grondslagverlating. Mede gelet op de 
wetsgeschiedenis moet art. 273f.1 onder 3 Sr aldus worden uitgelegd dat het oogmerk van 
verdachte erop gericht moet zijn dat de betrokkene zich in een ander land dan waar deze is 
aangeworven, meegenomen of ontvoerd, beschikbaar stelt tot het verrichten van de in dat 

artikel bedoelde handelingen. Door het bestanddeel ‘in een ander land’ te koppelen aan de 
gedraging ‘ertoe te brengen’ heeft het Hof derhalve een te beperkte en dus onjuiste betekenis 
toegekend aan die in de tll voorkomende termen die aldaar zijn gebezigd in dezelfde betekenis 
als daaraan toekomt in art. 273f.1 onder 3 Sr. Door verdachte van het tenlastegelegde vrij te 
spreken heeft het Hof haar dus vrijgesproken van iets anders dan was tenlastegelegd. HR 
herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2000:ZD1788 m.b.t. de term ‘aanwerven’ 
a.b.i. art. 250ter (oud) Sr en ECLI:NL:HR:1999:AB9475 m.b.t. de term ‘het tot prostitutie 

brengen’ a.b.i. art. 250(ter) Sr. Mede gelet hierop verdient nog opmerking dat ook v.zv. het 

oordeel van het Hof zou zijn gebaseerd op de opvatting dat ‘reeds gevormde wilsbesluiten van 
de aangeefsters’ aan de toepasselijkheid van art. 273f.1 onder 3 Sr in de weg staan, dat 
oordeel berust op een verkeerde rechtsopvatting. 
WetsverwijzingenWetboek van Strafrecht 
Wetboek van Strafrecht 273f 

VindplaatsenRechtspraak.nl  
NJB 2013/2069  
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RvdW 2013/1108  
NBSTRAF 2013/311 met annotatie door mr. R.E. van Zijl en mr. H.M. Feenstra 
 
ECLI:NL:HR:2013:BY9718  

Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 26-03-2013 Datum publicatie26-03-2013 
Zaaknummer11/03980  
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY9718  
In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7080, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen  
Inhoudsindicatie OM-cassatie en cassatie verdachte. Computervredebreuk, art. 138a (oud) Sr 
(art. 138ab Sr). Geautomatiseerd werk a.b.i. art. 80sexies Sr. Router. Uit de wetsgeschiedenis 
van deze artikelen (Computercriminaliteit I en II) volgt dat een inrichting alleen als 

geautomatiseerd werk i.d.z.v. genoemde wettelijke bepalingen kan worden aangemerkt indien 
zij geschikt is om drie functies te vervullen, te weten opslag, verwerking en overdracht van 

gegevens. Uit die wetsgeschiedenis volgt evenwel ook dat het begrip geautomatiseerd werk 
niet beperkt is tot apparaten die zelfstandig aan deze drievoudige eis kunnen voldoen. Ook 
netwerken bestaande uit computers en/of telecommunicatievoorzieningen heeft de wetgever 
onder het begrip ‘geautomatiseerd werk’ willen brengen, terwijl art. 138a (oud) Sr ook 

toepasselijk is op delen van zulke geautomatiseerde werken. Het laatste heeft het Hof 
miskend door bepalend te achten dat verdachte zich geen toegang heeft verschaft tot 
beveiligde gegevens in de computer van X. Die omstandigheid sluit immers niet uit dat 
verdachte, handelend zoals in de tll omschreven, zich met één of meer van de in art. 138a.1 
(oud) Sr omschreven middelen opzettelijk en wederrechtelijk toegang heeft verschaft tot een 
geautomatiseerd werk, of tot een deel van een geautomatiseerd werk, bestaande uit de aan X 
toebehorende computer, de door haar gebruikte – met een wachtwoord beveiligde – router, en 

de internetverbinding die met gebruik van deze apparaten tot stand kon worden gebracht.  
WetsverwijzingenWetboek van Strafrecht  

VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/488  
NJB 2013/816  
NBSTRAF 2013/186  
NJ 2013/469 met annotatie door J.M. Reijntjes  

NJ 2013/468 met annotatie door B.F. Keulen 
 
ECLI:NL:HR:2013:BY9997  
Instantie Hoge Raad Datum uitspraak12-03-2013 Datum publicatie12-03-2013 
Zaaknummer12/01328 B  
Formele relatiesConclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY9997  

Inhoudsindicatie OM-cassatie. Beklag, beslag. Artt. 94a en 552a Sv, art. 1:116.1 BW. Het ten 
laste van de echtgenoot van klaagster gelegde conservatoir beslag strekt tot bewaring van het 

recht van verhaal van een op vordering van de OvJ door de rechter aan hem op te leggen 
verplichting een bedrag te betalen aan de Staat ter ontneming van w.v.v. Voor de door de OvJ 
in dit verband uit te oefenen bevoegdheden is bekendheid met het tussen de beslagene en 
klaagster geldende huwelijksgoederenregime niet van belang. Een beroep van de OvJ op de in 
art. 1:116.1 BW bedoelde bescherming tegen de niet-inschrijving van de akte van huwelijkse 

voorwaarden in het huwelijksgoederenregister is daarom niet aan de orde. Het oordeel van de 
Rb. is juist. Het middel, dat niet klaagt dat de Rb. - die heeft vastgesteld dat de sieraden en 
auto eigendom zijn van klaagster - niet heeft onderzocht of zich de situatie van art. 94a.3 en 
4 Sv voordoet (HR LJN BL2823, rov. 2.15) is tevergeefs voorgesteld. Conclusie AG: anders.  
WetsverwijzingenWetboek van Strafvordering  
Wetboek van Strafvordering 94a  
Burgerlijk Wetboek Boek 1  

Burgerlijk Wetboek Boek 1 116  

VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/427  
NS 2013, 174  
NBSTRAF 2013/174  
NJ 2013/180 

 
ECLI:NL:HR:2013:1964  
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InstantieHoge Raad Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie17-12-2013 
Zaaknummer12/02825 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1080  
In cassatie op : ECLI:NL:GHARN:2012:BW6756, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen  

Inhoudsindicatie OM-cassatie. Nijmeegse scooterzaak. Medeplegen. Het Hof heeft vastgesteld 
dat niet is gebleken “van enige samenwerking of overleg tussen de beide verdachten over de 
wijze waarop zij zich aan de controle door de politie wilden onttrekken vanaf het moment dat 
zij zich ter hoogte van het hotel door de politie betrapt voelden”. De vrijspraak van het 
medeplegen heeft het Hof vervolgens – nader gemotiveerd doch in de kern genomen – op die 
vaststelling gebaseerd. In een geval als i.c., waarin het verweten medeplegen van een met de 
vlucht verband houdend misdrijf is voorafgegaan door het mogelijk daarmee samenhangende 

medeplegen van een ander strafbaar feit, is geenszins uitgesloten dat de voor het medeplegen 
van dat misdrijf relevante samenwerking reeds vóórdien – i.c.: i.h.k.v. het medeplegen van de 

voorbereiding van de overval – is ontstaan. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de wijze 
waarop beide verdachten met de scooter zijn gevlucht, niet als een zó waarschijnlijke 
mogelijkheid besloten lag in de eerdere nauwe en bewuste samenwerking met het oog op de 
voorgenomen overval, dat ook wat betreft die vlucht zo bewust en nauw is samengewerkt dat 

van medeplegen kan worden gesproken. Gelet op de vaststellingen en overwegingen van het 
Hof, in het bijzonder wat betreft de voorbereiding van de overval en de directe reactie op het 
waarnemen van een politieauto, is dat oordeel niet zonder meer begrijpelijk. Wat betreft de 
mogelijke samenwerking bij het tlgd. medeplegen is bovendien in haar algemeenheid onjuist 
de opvatting van het Hof dat “om tot een bewezenverklaring van medeplegen te kunnen 
komen in een situatie waarin niet vaststaat wie de bestuurder is geweest, is (…) vereist dat de 
rollen van de bestuurder en de bijrijder volstrekt inwisselbaar zijn”. V.zv. het middel over deze 

tekortkomingen klaagt, is het terecht voorgesteld. Verwijzing naar het Hof ’s-Hertogenbosch. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  

NJB 2014/156 
 
ECLI:NL:HR:2013:2025  
Instantie Hoge Raad Datum uitspraak17-12-2013 Datum publicatie17-12-2013 
Zaaknummer12/04116, 13/00196, 13/00197, en 13/00202 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1350  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1354  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1355  
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1356  
Inhoudsindicatie OM-cassatie(s). 1 beschikking in 4 beklagzaken. 1. Ambtshalve beoordeling 
van de bestreden beschikkingen met nummer RK 12/24 en RK 12/205. 2. Toetsingsmaatstaf. 

Ad 1. De HR vernietigt de beschikkingen van de Rb met de nrs RK 12/24 en RK 12/05 en 
verklaart de klagers alsnog n-o in hun inleidende klaagschriften, nu zij aan hun verzoek tot 

opheffing van de conservatoire beslagen niet ten grondslag hebben gelegd dat zij als 
rechthebbende van de onroerende zaken moeten worden aangemerkt, terwijl een derde 
ingeval van conservatoire beslagen die zijn gelegd op de voet van art. 94a.3 Sv alleen over de 
inbeslagneming kan klagen indien en voor zover het beklag gebaseerd is op de grond dat hij 
en niet de beslagene als rechthebbende van de inbeslaggenomen zaak moet worden 

aangemerkt. Ad 2. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. het summiere karakter van 
het onderzoek in Rk n.a.v. een klaagschrift ex art. 552a Sv, o.a. om te voorkomen dat de 
beklagrechter vooruitloopt op het in de hoofd- of ontnemingszaak te geven oordeel. De Rb had 
i.c. moeten beoordelen of o.b.v. het dossier en hetgeen in Rk door de OvJ en door of namens 
de klager is aangevoerd, jegens de klager of klaagster een redelijk vermoeden van schuld aan 
de verweten gedraging kan volgen. De Rb heeft onderzocht of de gedragingen die aan de 
klaagsters worden verweten voldoende blijken uit het dossier. Daarmee is de Rb te zeer 

vooruitgelopen op de mogelijke uitkomst van een nog te voeren procedure in de hoofdzaak of 

in de ontnemingszaak. De beslissing van de Rb is ontoereikend gemotiveerd. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2014/120 
 
ECLI:NL:HR:2013:1740  

InstantieHoge Raad Datum uitspraak10-12-2013 Datum publicatie11-12-2013 
Zaaknummer13/00595 
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Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1759, Gevolgd  
Inhoudsindicatie OM-cassatie. Beklag, beslag. Verschoningsrecht. 1. Géén geschriften die 
voorwerp van het s.f. uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend? 2. Géén zeer 
uitzonderlijke omstandigheden? Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit 

ECLI:NL:HR:1994:ZC9694 en ECLI:NL:HR:2000:AD9162. Het oordeel van de Rb dat zich hier 
niet het geval voordoet dat er redelijkerwijze geen twijfel over kan bestaan dat het standpunt 
van klager onjuist is, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. 
Ook indien zou moeten worden aangenomen dat sprake is van een “verdenking van ernstige 
strafbare feiten, gepleegd door een verschoningsgerechtigde in de uitoefening van zijn 
beroep”, welke feiten eruit bestaan dat klager voor zijn cliënten op valse gegevens berustende 
vergunningsaanvragen heeft verzorgd, wettigen die omst. niet zonder meer de conclusie dat 

de gehele inhoud van de desbetreffende cliëntendossiers voorwerp uitmaakt van een s.f. of tot 
het begaan van een dergelijk feit heeft gediend. Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit 

ECLI:NL:HR:1999:BA5667 en ECLI:NL:HR:2002:AD9162. Hieruit volgt dat het bestaan van 
zeer uitzonderlijke omst. waarin het belang dat de waarheid aan het licht komt moet 
prevaleren boven het verschoningsrecht van de advocaat o.m. kan worden aangenomen indien 
jegens de advocaat sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan een ernstig s.f. in de 

hiervoor bedoelde zin. Anders dan de Rb kennelijk tot uitgangspunt heeft genomen en blijkens 
haar nadere overwegingen heeft onderzocht, is - gegeven haar vaststelling dat er voldoende 
aanwijzingen zijn voor een redelijk vermoeden van schuld aan zo een feit - de mate van 
“stevigheid van de tegen de verschoningsgerechtigde bestaande verdenking” niet van 
doorslaggevende betekenis bij de beantwoording van de vraag of sprake is van dergelijke zeer 
uitzonderlijke omst. Het middel klaagt daarover terecht. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  

RvdW 2014/46 
 

ECLI:NL:HR:2013:BZ1404  
Instantie Hoge Raad Datum uitspraak19-02-2013 Datum publicatie19-02-2013 
Zaaknummer11/05185 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ1404  
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2011:BU4617, Bekrachtiging/bevestiging  

Inhoudsindicatie OM-cassatie. Artt. 1.2, 38d en 38e Sr. ’s Hofs oordeel dat art. 38e (nieuw) Sr 
van toepassing is op de aan verdachte op te leggen TBS is juist. O.g.v. art. 38d.1 Sr geldt de - 
door de opleggingsrechter op te leggen - TBS voor de tijd van 2 jr, te rekenen van de dag 
waarop de rechterlijke uitspraak waarbij zij is opgelegd onherroepelijk is geworden. Art. 38e 
Sr betreft de maximale duur van de - op vordering van het OM door de verlengingsrechter te 
bepalen - verlenging van de tenuitvoerlegging van de TBS. De invoering van art. 38e (nieuw) 

Sr kan niet worden aangemerkt als een wijziging van wetgeving t.a.v. de strafbaarstelling en 
brengt dus geen verandering in de regels van het sanctierecht. Ook overigens is art. 1.2 Sr 

n.v.t. aangezien deze bepaling zich beperkt tot lopende vervolgingen (vgl. HR LJN BP6878). 
Van zodanige lopende vervolgingen is i.g.v. verlenging van de tenuitvoerlegging van de 
onherroepelijk opgelegde TBS geen sprake. Anders dan het Hof van oordeel was, is dus niet 
van belang of de nieuwe regeling van art. 38e Sr gunstiger is voor verdachte of niet. Het 
middel, dat tot uitgangspunt neemt dat art. 38e (nieuw) Sr van toepassing is, richt klachten 

tegen ’s Hofs oordeel dat een TBS met voorwaarden, waarvan de maximale duur 9 jr is, voor 
verdachte gunstiger is dan een TBS met dwangverpleging kan reeds bij gebrek aan belang niet 
tot cassatie leiden. 
WetsverwijzingenWetboek van Strafrecht 
Wetboek van Strafrecht 38d 
Wetboek van Strafrecht 38e 
VindplaatsenRechtspraak.nl  

RvdW 2013/353  

NS 2013, 153  
NBSTRAF 2013/153  
NJ 2013/392 met annotatie door F.W. Bleichrodt 
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Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY4859  
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2010:BO7698, Bekrachtiging/bevestiging  
Inhoudsindicatie OM-cassatie tegen vrijspraak Jomanda in de zaak Millecam. Het Hof heeft 
vastgesteld dat verdachte als “genezend medium” m.b.t. Millecam handelingen heeft verricht 

op het gebied van de gezondheidszorg/geneeskunst en in een geneeskundige 
behandelingsrelatie heeft gestaan tot Millecam, maar dat verdachte geen beroep uitoefende 
waarvoor inschrijving in een krachtens de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG) ingesteld register is vereist. Het Hof heeft tot uitgangspunt 
genomen dat de tenlastegelegde gedragingen moeten worden aangemerkt als handelingen op 
het gebied van de individuele gezondheidszorg a.b.i. art. 1.1 Wet BIG, waarbij verdachte zich, 
nu zij niet als BIG-registreerde behandelaar optrad, diende te onthouden van gedragingen 

waardoor buiten noodzaak schade aan de gezondheid werd toegebracht of aanmerkelijke kans 
daarop ontstond. Voorts geldt volgens het Hof de regeling in boek 7, vijfde afdeling, BW met 

o.m. (art. 7:435 BW) de verplichting van de hulpverlener te handelen in overeenstemming 
met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners 
geldende professionele standaard. Die standpunten zijn in cassatie niet bestreden.  
 

Het Hof heeft niet aannemelijk bevonden dat aard of inhoud van de adviezen en bijstand door 
verdachte, of de wijze waarop zij die verleende, reeds op zichzelf beschouwd tot benadeling 
van de gezondheid van Millecam konden leiden en/of de door artsen geboden zorg illusoir 
zouden maken. Dit oordeel moet aldus worden begrepen dat die adviezen en bijstand niet 
ertoe strekten Millecam ervan te weerhouden artsen te blijven bezoeken en haar daarvan ook 
niet hebben weerhouden, en om die reden niet gezegd kan worden dat die adviezen en 
bijstand zonder noodzaak schade aan de gezondheid van Millecam hebben veroorzaakt en 

evenmin dat verdachte aldus heeft gehandeld in strijd met art. 7:453 BW. In dit oordeel ligt 
immers besloten (i) dat de omstandigheid dat verdachte haar adviezen en bijstand vergezeld 

heeft doen gaan van het advies (ook) een arts te bezoeken, waardoor niet snel sprake is van 
een grove schending van de op verdachte rustende zorgplicht, als belangrijke indicatie kan 
worden aangemerkt dat verdachte de aanmerkelijke kans op benadeling van de gezondheid 
niet heeft aanvaard, en (ii) verdachte het gevaar dat Millecam het in de t.l.l. omschreven 
letsel zou oplopen niet zodanig heeft verhoogd dat dat gevolg aan het handelen van verdachte 

kan worden toegerekend. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk. De HR verwerpt het beroep. 
WetsverwijzingenWetboek van Strafrecht 
Wetboek van Strafrecht 300 
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/420  

NJB 2013/735  
NS 2013, 170  

JIN 2013/78 met annotatie door M.L.C.C. de Bruijn-Lückers  
NBSTRAF 2013/170 met annotatie door mr. C. van Oort  
GJ 2013/83 met annotatie door Prof. mr. J.H. Hubben  
NJ 2013/424 met annotatie door J. Legemaate 
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Zaaknummer11/02392 
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BY5690  
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ2983, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen  
Inhoudsindicatie OM-cassatie. Valselijk opmaken KLM-pas door programmamaker 
(onderzoeksjournalist). Beveiliging Schiphol-Oost. Art. 10 EVRM. 1. ’s Hofs oordeel dat de 

onzorgvuldigheden bij het samenstellen van de televisie-uitzendingen en het uitvoeren van het 

daaraan ten grondslag liggende onderzoek van onvoldoende gewicht zijn om verdachte een 
beroep op de bescherming van art. 10.1 EVRM te ontzeggen, is niet onbegrijpelijk en kan in 
cassatie niet verder worden getoetst. 2. Het Hof is bij zijn oordeel dat een veroordeling 
wegens valsheid in geschrift in vereniging gepleegd een beperking van het recht op vrije 
meningsuiting oplevert die niet noodzakelijk is in een democratische samenleving kennelijk 

van het juiste uitgangspunt uitgegaan dat dit recht zich ook uitstrekt tot de vrijheid van 
nieuwsgaring, en dus tot het journalistieke onderzoek dat aan de uiteindelijke 
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openbaarmaking ten grondslag ligt. Bij de beantwoording van de vraag of door strafvervolging 
en veroordeling wegens een i.h.k.v. dat onderzoek gepleegd strafbaar feit een noodzakelijke 
inbreuk wordt gemaakt op de journalistieke vrijheid van meningsuiting, moeten de plichten en 
verantwoordelijkheden van degene die met een beroep op die vrijheid dat feit pleegde worden 

meegewogen. Uit rechtspraak van het EHRM volgt dat journalisten in beginsel niet o.b.v. hun 
bescherming ex art. 10 EVRM kunnen worden ontslagen van hun verplichting de door de 
strafwet getrokken grenzen in acht te nemen. Het door art. 10 EVRM gewaarborgde recht op 
vrijheid van meningsuiting kan echter dwingen tot het maken van een uitzondering op dit 
uitgangspunt. Derhalve zijn journalisten bij hun werkzaamheden t.b.v. de nieuwsgaring 
slechts onder bijzondere omstandigheden ontslagen van hun plicht zich aan de strafwet te 
houden. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de vervolging en van de strafbaarheid 

van het bewezenverklaarde feit n.a.v. het beroep op de journalistieke vrijheid van 
meningsuiting dient, vooropgesteld dat de journalist te goeder trouw en o.g.v. een accurate 

feitelijke basis handelt en betrouwbare en precieze informatie geeft in overeenstemming met 
de journalistieke ethiek, i.h.b. de ernst van de inbreuk op de rechtsorde door overtreding van 
de strafrechtelijke norm, gelet op het belang van het geschonden voorschrift, te worden 
afgewogen tegen het maatschappelijk belang van de door het bewezenverklaarde feit 

voorbereide openbaarmaking, het daadwerkelijke nadeel dat door het bewezenverklaarde feit 
is ontstaan en de mate waarin de openbaarmaking daadwerkelijk op andere wijze had kunnen 
worden voorbereid. Het oordeel van het Hof dat i.c. veroordeling voor het door verdachte en 
zijn mededader gepleegde strafbare feit een beperking van het recht op vrije meningsuiting 
oplevert die niet noodzakelijk is in een democratische samenleving a.b.i. art. 10 EVRM, kan 
geen stand houden. Indien dat oordeel aldus begrepen moet worden dat het Hof 
doorslaggevend heeft geacht dat naar eigen opvatting van verdachte het vervalsen van de 

KLM-pas bij het voorbereiden van de uitzending een geschikt middel vormde om zijn 
journalistieke doel te bereiken, heeft het Hof niet de hiervoor genoemde maatstaf toegepast, 

en m.n. miskend dat moet worden onderzocht of er voor verdachte daadwerkelijk geen andere 
weg openstond om, zonder dit strafbare feit te begaan, de door hem beoogde 
openbaarmaking voor te bereiden. Indien het Hof die maatstaf niet heeft miskend is zonder 
nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk dat het Hof uit de door hem vastgestelde 
omstandigheden heeft afgeleid dat voor verdachten geen minder vergaande methode bestond 

om hun doel te bereiken dan het vervalsen van de pas. 
VindplaatsenRechtspraak.nl  
RvdW 2013/496  
JIN 2013/79 met annotatie door M.L.C.C. de Bruijn-Lückers 
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IV. Doelstellingen van de cassatiedesk voor de komende jaren. 
 
Het overzicht over 2012/2013 laat zien dat in deze periode de Hoge Raad in meerdere 
opzichten betekenisvolle arresten heeft gewezen in zaken waarin het OM beroep in cassatie 

heeft ingesteld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat OM-cassaties in belangrijke mate 
hebben bijgedragen aan de rechtsontwikkeling. Tevens kan dit worden gezien als graadmeter 
voor de kwaliteit van de ingediende schrifturen en de selectie van zaken die aan de Hoge Raad 
worden voorgelegd. 
In 2014 en de jaren daarna wordt doorgegaan met het streven naar een juiste selectie van 
zaken en het indienen van kwalitatief goede schrifturen. Daarnaast wordt doorgegaan met het 
vergroten van de bekendheid van de cassatiedesk, zowel binnen het openbaar ministerie als 

daarbuiten. De leden van de cassatiedesk geven in dat verband verschillende cursussen aan 
zowel leden van het openbaar ministerie als ook aan de advocatuur. Daarnaast worden 
regelmatig alle parketten bezocht om aandacht te blijven vragen voor de werkzaamheden en 
de werkwijze van de cassatiedesk en om voorlichting te geven over mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de cassatieprocedure. De focus zal in 2014 vooral ook liggen bij de 
eerstelijnsparketten. 

Het is de bedoeling dat de individuele officieren van justitie en advocaten-generaal al bij de 
behandeling in feitelijke aanleg rekening houden met de mogelijkheid van een later 
cassatieberoep. Dit is van belang voor de inrichting van de schriftelijke requisitoiren, 
waaronder het innemen van uitdrukkelijk gemotiveerde standpunten. 
De verwachting is dat hierdoor relatief minder zaken worden aangemeld bij de cassatiedesk, 
waarvan later moet worden vastgesteld dat het reeds ingestelde cassatieberoep ingetrokken 
zal moeten worden. 

Er zal ook meer geïnvesteerd gaan worden in de samenwerking met de verschillende 

expertisecentra binnen het openbaar ministerie teneinde de binnen het openbaar ministerie als 
geheel beschikbare kennis en ervaring op specifieke terreinen te bundelen. 
De cassatiedesk gaat door met het terugkoppelen van de adviezen en schrifturen van de 
cassatiedesk, de conclusies van de Advocaten-Generaal bij de Hoge Raad en de arresten van 
de Hoge Raad aan de betreffende officieren van justitie en advocaten-generaal. Daarnaast zal 
in voorkomende gevallen in breder verband aandacht gevraagd worden voor de voor de 

dagelijkse rechtspraktijk belangrijke zaken die bij de cassatiedesk spelen, mede door 
gebruikmaking van ZoOM, de intranet-site van het openbaar ministerie, om ook op die manier 
de kennis binnen het openbaar ministerie als geheel te vergroten. 
De verwachting van de cassatiedesk is dat daardoor het huidige niveau gehandhaafd kan 
worden en waar mogelijk nog verhoogd kan worden. 
Als laatste doelstelling moet vermeld worden dat in de komende jaren al aan het begin van 

het jaar het jaarverslag zal worden uitgebracht over het daaraan voorafgegane jaar. 

 
Den Haag, maart 2014, 
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